
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ                 WZÓR OFERTY  

 

 

Zamawiający …… 

         

 

 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  

Część ..……………………………………………………………………………………….. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

1. CENA OFERTOWA BRUTTO  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

 

słownie złotych: …..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

Cena ofertowa netto  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

Okres rękojmi za wady i  gwarancji: ……………………………………….. 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do …………………………….., 

od dnia podpisania umowy. 

2) udzielamy gwarancji jakości zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;  

      3)  akceptujemy warunki płatności; 

4)  zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ  

      i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania  

     zamówienia; 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu  

    zamówienia podany przez Zamawiającego; 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu  

     składania ofert; 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części   

    zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

9) polegamy na wiedzy i doświadczeniu*, potencjale technicznym*, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia* lub zdolnościach finansowych* innych podmiotów.  

Następującym podmiotom trzecim zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

   a)  …… 

   b)  …… 

   c)  …… 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



10) 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.* 

 

 

                                                                                                ……………………………….. 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 

    umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

      Oferta została złożona na …………………….. stronach 

do oferty dołączono następujące dokumenty – (wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów): 

     

    

     

     

     

     

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Strona internetowa Wykonawcy : 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

.................................................................................................................. numer telefonu: (**)  

Numer faksu:………………………………. (**) 

e-mail             ................................................................................................ 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 
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).  

 

 * 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 x` 

 


