Załącznik nr 2 do SIWZ
F O R M U LA R Z O F E R T O W Y

IF.271.9.2019
Niniejszym składamy ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Zwiększenie efektywności energetycznej
b udynku Szkoł y Podstawowej nr 3 w
Siemiatyczach – wymiana oświetlenia
wewnętrznego”
1 ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1
2

3 OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3.

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
……………………………….…..……………….zł

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

(słownie: …………………………………………
………………………...…….……………………..)

*

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

W tym: cena netto …………………………… zł.
4.

Niniejszym oferuję
miesięcy)

5. Oświadczam, że:

……….… miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. (nie mniej niż 36

1 zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy.
1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym
dniem);
4) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze
umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
5) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało wniesione w
dniu ............................................................., w formie: …..……....................................; zwrot wadium
(wniesionego w pieniądzu), powinien nastąpić na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący
rachunek: …...……………….............................................................................….1;
6. Zobowiązuję (my) się do:
1) zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej brutto;
3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót i przedstawienia Zamawiającemu
do akceptacji przed podpisaniem umowy.
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest ...............................................................................................................................................................
e-mail: ………...……........………….…….……………..……....….tel./fax: ...........................................;
8. Nie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom żadnej części zamówienia / Zamierzamy powierzyć
Podwykonawcom poniższe części zamówienia1
Część / zakres zamówienia

Nazwa (firma)
Podwykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
powołuję się na zasoby podwykonawcy,
TAK /
NIE

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
10. Akceptuję Istotne Postanowienia Umowy wskazane w załączniku do SIWZ.
11. Jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą1
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1
.........................................................................................................................................................
1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

....................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1 Niepotrzebne skreślić
2 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego
wykreślenie).

UWAGA: Do oferty należy dołączyć również dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisywania oferty, lub dołączyć pełnomocnictwa
osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie .

