
Zał. nr 2 do SIWZ 

Formularz ofertowy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………. 

Nr tel/fax ………………………………………………………………………………………. 

Adres email …………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP …………………………………………………………………………………………. 

  

 Nawiązując  do  ogłoszenia o  przetargu  nieograniczonym znak ZPO 271.12.2019 

ogłoszonego w dniu 26.09.2019 r. przez Gminę Gościeradów składam ofertę na zadanie pn.: 

 

„Modernizacja drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare na dł. 0,2 km.” 
 

- za cenę ryczałtową brutto: ............................................................................................ zł  

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

 

w tym: 

-  kwota netto:......................................................................................................................zł.  

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

- podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ........................zł 

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

 

Proponowane warunki gwarancji (zaznaczyć właściwe)
 

Gwarancja 36 miesięcy 

Gwarancja 48 miesięcy 

Gwarancja 60 miesięcy 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 
 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2019 r.  

 

3. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ i wzorze umowy. 

 



4. Oświadczamy, że wzór/y umowy/ów stanowiący/e załącznik do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

5. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

6. Składamy niniejszą ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe ): 

□ we własnym imieniu 

□ w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ……………… 

           (nazwa lidera) 

 

7. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty, zobowiązuję/my się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości ceny całkowitej 

podanej w ofercie, które wniesiemy przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu jej 

podpisania.      
    

8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następujące części robót:  

     …………………………………………………………………………………………………………  

      (należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy) 

 

następującemu podwykonawcy: 

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

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 
 

  Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 8 Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa. 
 

9.  Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

     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 lub usług: 

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

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość 

towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: 

..................................................................zł netto 
 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów Zamawiający przyjmie, że 

wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
 

10. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr 

……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………  



……………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 10. 

 

11.    Informuję, że: 

□ jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem, 

□ nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

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.* 
 

*  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). 
 

13. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: ……………………………………………………………………..………… 

      Imię i nazwisko ……………………………..……………………………………… 

      tel. …………………. fax …………………., e-mail; …………………………..…… 
 

14. Ofertę składam/y na ………………. stronach. 
 

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

□ oświadczenie wstępne potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, 

□ ………………………………………………………………………. 

 

 

 

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

                                                                                                                      (data i czytelny  podpis 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


