ZP.OG.272.1.2021

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

F O R M U LA R Z O F E R T Y
Ja/my niżej podpisany/i:
.......................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) *
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie) *)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie)
………………………………………………………………………………………………………………..
(adres pełnomocnika w przypadku / wykonawców występujących wspólnie)

W zależności od podmiotu:

NIP ……………………………………………………

KRS/CEiDG) …………………………………….……….….

adres e-mail (do kontaktu): ........................................................................................................................
nr telefonu (do kontaktu): ...........................................................................................................................

adres skrzynki ePUAP ……………………………
……………………………………………………………………………..……………………………
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
Powiat Siemiatycki, którego przedmiotem jest
”Budowa strzelnicy w Powiecie
Siemiatyckim”, składam/składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:
1 Cena
netto ………..……………….PLN
podatek VAT, w wysokości .................%
brutto ………..……………….PLN
słownie brutto: …..................................................................................................PLN
2 Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi:
- na okres ………….. miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Oświadczam, że Wykonawca składający ofertę1: Zaznaczyć prawidłowe

1*Niepotrzebne skreślić.

□ jest mikro przedsiębiorcą
□ jest małym przedsiębiorcą,
□ jest średnim przedsiębiorcą
Uwaga!

Zaznaczyć prawidłowe

1

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w SWZ.

2

Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się z SWZ, przekazaną przez Zamawiającego
i nie wnoszę/imy/ do niej żadnych zastrzeżeń.

3

Oświadczam/y/, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.

4

Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale
podwykonawców2, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:
Lp
.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierza podwykonawcy
(zakres powierzonych im prac)

Firma podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

1.
2.
...

5

Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):
– nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
– będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
następujących towarów/usług:
…………………………………… – ………………………………………..zł netto
(nazwa towaru/usługi)
…………………………………%

(wartość bez kwoty podatku VAT)

(Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie)

Oświadczamy, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt. 5 oznacza, że jej złożenie nie
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
6

Oświadczam/y, że wypełniam/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu4.

2 niepotrzebne skreślić.
3Rozporządzenie 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).

7

Wadium

wniesione w postępowaniu,

należy zwrócić

na

rachunek bankowy

…………………………… prowadzony w banku ……………………………………………
(w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

8

W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do podpisania
umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9

Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od
nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty
są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli
spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

10 Wykaz dokumentów , które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o
ile wykonawca wskazał:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………
11 Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert przez 30 dni .
12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)

Oświadczam, że osoby , które będą wykonywać czynności związane z realizacją
zamówienia, będą/są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać zakres prac wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy)

13 Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ..........................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................
4) ………………………………………………….…………………………..…...
5) ……………………………………………………….…………………………..

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 treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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

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

2021

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

Uwaga!
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z
2020 r., poz. 2452).

