Załącznik nr 2

(miejscowość , data )
OFERTA
Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................
Adres poczty elektronicznej .......................................................................................
Numer tel./fax .............................................................................................................
Numer REGON, NIP ..................................................................................................
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej łub członków konsorcjum).
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. : Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W DomaniceKopcie-Trzciniec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kopcie”
GPK.272.2.2018
1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Netto: ........
........ zł
(słownie: ...

...................................)

Vat: ............... % (słownie: ..........

...................................)

Brutto ........
(słownie: ....

................................... )

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia,
posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a
także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na
przekazanie go do użytkowania.
a) ......................................................................................................... Zobowiązuję/my
się do udzielenia rękojmi za wady na okres : ............................................. lat.1
b)...................................................... Oferuję termin płatności:
dni2.
3
c) Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić) :
- wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
- odniesieniu do następujących towarów/usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług ( zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy
u Zamawiającego to .............................. zł. netto.
1
W związku z jednym z kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, Wykonawca powinien
wskazać
okres rękojmi równy jednemu z okresów: 5 lat, 4 lat, 3 lat, (wskazać właściwe).
2
W związku z jednym z kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, Wykonawca powinien
wskazać
termin płatności równy jednemu z okresów: 30 dni, 21 dni, 14 dni, 7dni, (wskazać właściwe).
3
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku
VAT do wartości netto oferty tj W przypadku: - wewnątrz wspólnotowego nabycia
niepotrzebne skreślić
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2. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium wysokości: 7 000 złotych
(słownie: siedem tysięcy złotych) w formie: .....................................................................
Wadium należy zwrócić na konto nr: .........................................................................................
3. Zamówienie zrealizuję/my sam/i* przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*
(jeżeli jest to wiadome należy podać również dane podwykonawców):
1) ........................................................................................................................(część/zakres)
2) ........................................................................................................................(część/zakres)
3) ........................................................................................................................(część/zakres)
4. Osoba/ osoby do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązania
umowy jest/są:
1) .................................................................................................................................
tel. kontaktowy, fax, email: ...............................................................................................
zakres odpowiedzialności ...........................................................................................................
2) .................................................................................................................................
tel. kontaktowy, fax, e-mail: .......................................................................................................
zakres odpowiedzialności ...........................................................................................................
Ustanowionym Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
stanowisko
...........................................................................................................
imię i nazwisko ..........................................................................................................................
tel./faks
...........................................................................................................
uwagi
...........................................................................................................
5. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zobowiązujmy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4) Zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w załącznikach do niej.
5) Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _ do ___ - stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy i nie mogą być one udostępniane. (Wykonawca wypełnia ten pkt tylko, jeżeli
zastrzega jakieś informacje, w takim przypadku Wykonawca obowiązany jest złożyć
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie utajnienia).
6. Oświadczamy, że należymy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (właściwe
skreślić): □ tak □ nie

niepotrzebne skreślić
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Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/y następujące dokumenty i
oświadczenia: .............................................................................................................................

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zobowiązuję/my się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej
brutto (zaokrąglonej do pełnych złotych), w kwocie: ................................................................
(słownie: .....................................................................................................................................)
w formie: ....................................................................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

niepotrzebne skreślić

