
Załącznik Nr 2 do SIWZ  (str.1)  
  

FORMULARZ  OFERTOWY  
  
Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy wymienić wszystkich Wykonawców, ze wskazaniem pełnomocnika-lidera)  
. 

 

......................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

NIP……………………..…………………….REGON …………………………………. 

Nr telefonu .................................................................. Nr fax-u ………....................  

e-mail (do kontaktów z zamawiającym) …………………………………………….. 

Osoba do kontaktu  ze strony Wykonawcy ………………………………………., tel 

………………………………………  

Nawiązując do postępowania  na: …WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA 

BUDYNKU SZKOŁY.;  składam/-/y następującą ofertę:  

  
1. Cena   

Wartość brutto przedmiotu 
zamówienia w zł  

    

                                                                                                                                 

2. Termin realizacji zamówienia 

 

 
Oferujemy  termin realizacji  przedmiotu zamówienia  do dnia  .................................... r. 
(DD.MM.RR) 
   Odpowiednio punktowane terminy podano w pkt. XIV ppkt. 1b  niniejszej SIWZ  

 

 



3. Dodatkowa gwarancja       Załącznik Nr 2 do SIWZ (str.2)  

 

   

          

Oferujemy dodatkową gwarancję w ilości        12*,     24* miesięcy  
Odpowiednio punktowane terminy podano w pkt. XIV ppkt. 1c  niniejszej SIWZ  
  
* skreślić niepotrzebne  

               
Oświadczam/-y/   

                                                                                                                       
 

1. Zamierzamy  wykonać  przedmiot  zamówienia  samodzielnie*/  przy 

 pomocy podwykonawców*.   

                 
2. Oświadczam /-y/, że podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia:  

      
Lp.  Powierzona część zamówienia  Nazwa podwykonawcy  

      

      

  
      

3. Informacja o zamówieniu lub jego części, przy realizacji których  Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach  

technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.  

  
Lp.  Powierzona część zamówienia  Nazwa podwykonawcy  

      

      

  

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

5. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia.                                                 

6.  
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7. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku 

przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

8. Wszystkie informacje podane w załączonych  do oferty   dokumentach i oświadczeniach są 

aktualne, zgodne z prawdą oraz przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

9. Oferta:  
1) nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*  

  
2) zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 

następujących dokumentach:*   

.................................................................................................................................................. 
     ..........................................................................................................................................  

10. Jestem / Nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą.  

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.               

  
Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  
…......... do nr .......... .  

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty  (art. 297 k.k.)          

 …………….……. (miejscowość),dnia ……………….……. r.            
  

 
  

                                                
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
Pieczęć Wykonawcy  
  


