ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę na realizację zadanie pn. „Budowa hali magazynowej”, my niżej podpisani działający
w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
adres e-mail ………………………………@……………………………………………………......
1

Wykonawca będący spółką prawa handlowego podaje nr aktualnego KRS:…………

1

Wykonawca będący osobą fizyczną zarejestrowaną w CEIDG podaje NIP:…………

1

Pełnomocnictwo do podpisania Oferty (jeśli dotyczy).
Niniejszą Ofertę składamy:
1

samodzielnie

1

jako konsorcjum lub spółka cywilna. W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację
zadania należy podać dane pozostałych Wykonawców (nazwa, adres, NIP (w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą), nr i datę aktualnego KRS w przypadku podmiotów
zbiorowych):
1) .................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy wykonanie zadania na warunkach określonych w konkursie ofert za cenę:
Wartość netto
Stawka podatku Wartość
L.p. Przedmiot usługi
w PLN
VAT w %
brutto w PLN
1
2
3
4
5
1
Roboty budowlane
……..%
2
Roboty elektryczne
……..%
Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne
3
……..%
i instalacje wewnętrzne
4
5
6

Roboty drogowe
Opracowanie Dokumentacji
Powykonawczej
Przeniesienie autorskich praw
majątkowych i praw zależnych do
Dokumentacji Powykonawczej

……..%
……..%
……..%

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO
ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO
2. Oświadczamy, że oferujemy……………… (słownie: ……………………) letni okres gwarancji jakości
i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy polisę ubezpieczeniową/inny dokument2 potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej
Przedmiotem Zamówienia na kwotę: ………..… wystawioną/y przez: …………...…….… na
okres:…………………..….. (należy podać kwotę, nazwę ubezpieczyciela i daty od do obowiązywania
polisy) i w przypadku wyboru mojej oferty przedstawię oryginał lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem oraz zobowiązuję się do jej odnawiania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Konkursu ofert wraz z załącznikami i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że nie wystąpimy o zwrot kosztów przygotowania oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
1
2

należy wybrać właściwe i zaznaczyć symbolem „x”
niewłaściwe skreślić
1

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki wykonania przedmiotu zamówienia, termin, płatności,
zgodne ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 1.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy,
zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym
dotyczącym konkursu.
9. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot umowy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym
dotyczącym konkursu.
10. Oświadczamy, że:
1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) dysponujemy potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do realizacji
zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie otwarto wobec nas likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:
1

samodzielnie

1

powierzymy następującym podwykonawcom …………………(nazwa i adres) wykonanie
następującej części oferowanego zamówienia………………………………..
12. Oświadczamy, że jako Wykonawca będący:
1

osobą fizyczną - nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,

1

spółką prawa handlowego - odpowiednio urzędujący członkowie władz zarządzających,
wspólników, partnerów, komplementariuszy, nie zostali prawomocnie skazani za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o realizację zadania opisanego w konkursie ofert 4.
14. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy5: ……………….….……………………………… (wpisać: mikro,
małe, średnie przedsiębiorstwo)
15. Załącznikami do składanej przez nas oferty są:
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………

.....................................................................
Data i czytelny podpis/y lub podpis/y z pieczątką imienną

3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)
4
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (należy
wykreślić lub usunąć ust. 12 niniejszego formularza oferty).
5
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 06.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych I średnich przedsiębiorstw (Dz.
U. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów euro;
małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów euro;
średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2

