
   

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

..........................................., dnia ................................ 
             (miejscowość) 
 
 
 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
I.  Dane Wykonawcy/Wykonawców: 

(w przypadku oferty wspólnej, należy wskazać pełnomocnika w rozdziale III pkt 
6) 

 
1. Pełna 

nazwa: 
 ........................................................................................................................ 

 
Adres: .......................................................................................................................... 

 
NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG 

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

 
Telefon: 

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

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

 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej) 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować 
na: 

2. Pełna 
nazwa: 

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

 
Adres: ……….......................................................................................................................... 

 
NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG 

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

Telefon: .......................................................................................................................... 
 

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

 

II. Oferta Wykonawcy: 

 

 
 

 

             

 

 

 

 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 



   

 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ……….., oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto: 

......................... zł. 

2. Oferuję dostęp telefoniczny, mailowy oraz osobisty (stawiennictwo w siedzibie 

Zamawiającego) ……… dni w tygodniu (w godzinach 8-16 od poniedziałku do 

piątku) / (od poniedziałku do piątku bez ograniczeń godzinowych)* 

*Niewłaściwe przekreślić 

3. Wykonawca informuje, że*: 

 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/ usług* (w zależności 

od przedmiotu zamówienia): ………………………………………………………. 

Wartość towaru/ usług* ………… (należy wpisać nazwę towaru/usługi), 

którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowy u Zamawiającego to …………….. zł netto**. 

 niepotrzebne skreślić 

**   dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania 

wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek 

doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych 

podatku VAT. 

 

III.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 



   

 

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ. 

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 

8 do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się - w przypadku 

wyboru naszej oferty - do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, że zatrudnimy lub 

Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

5. Oświadczam, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć  

podwykonawcom1 : 

……………………………………....................................................... firmie 

podwykonawcy 

………………………………………………………………………………….. (podać 

nazwę  

i adres podwykonawcy). 

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum2 dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy 

składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja): 

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

.......  

7. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych 

stronach. 

 

 

 

                                                 
1
 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony 

zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do 
składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu 
tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Brak wypełnienia pola oznacza, iż 
Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców 
2
 Niepotrzebne skreślić 



   

 

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

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej: 

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.): „Kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu 
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Brak wypełnienia pola 
oznacza, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców 

1 Niepotrzebne skreślić 


