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                  Załącznik Nr 2 

……………………….. 

/pieczęć firmowa wykonawcy/ 

 

             F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 

Znak sprawy ZKM/2/RW/2017 
Utwardzenie placu kostką brukową  

 

DANE OFERENTA: 

 

1. Nazwa Oferenta: 

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

 

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

 

2. Adres 

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

 

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

 

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP……………………………………………… 

 

4. REGON…………………………………………………………………………………… 

 

5. Nr telefonu i fax ………………………………………………………………………… 

 

6. Konto bankowe………………………………………………………………………… 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  za cenę: 

 

 

Cena  dla całości zamówienia wynosi: 

Oferuję zrealizować przedmiot zamówienia, który określona w Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za cenę: 

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

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

Podatek VAT:…………………(słownie)…………………………………………………… 

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

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

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

 

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

tel. kontaktowy………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………. 

 

tel. kontaktowy…………………………………………………………………………. 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i/lub zawarcia umowy  w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

 

stanowisko:   ………………………………………………. 

 

imię i nazwisko:    ………………………………………………. 

 

tel.:   ………………………………………………. 

 

fax:   ……………………………………………….  

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

 

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 

4. Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od 

dnia podpisania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia 

 

   

Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

 

1/……………………………………………………………………………………………….. 

 

2/………………………………………………………………………………………………… 

 

3/………………………………………………………………………………………………… 

 

4/………………………………………………………………………………………………… 

 

5/………………………………………………………………………………………………… 

 

6/………………………………………………………………………………………………… 

 

7/………………………………………………………………………………………………… 

 

8/……………………………………………………………………………………………….. 
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Zastrzeżenia wykonawcy: 

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

 

1/ ……………………………………………………………………………….. 

 

2/ ………………………………………………………………………………. 

 

3/ ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Na ……... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z ………. 

załącznikami.  

 

…………………………, dnia ……………… 

 

       ……………………………………....
                      / podpis i pieczątka osób uprawnionych/                                                                                   


