
Załącznik Nr 2                                                          

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

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

(miejscowość i data) 

 

 

nr sprawy: ZP-1/2019 

„Korpec” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

       ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze 

 

FORMULARZ OFERTY 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 

OFERUJEMY   

wykonanie robót budowlanych  obejmujących zamówienie publiczne: 

Budowa budynku administracyjno-biurowego według projektu typowego  

OFFICE 1/DCU04 po adaptacji 

 

za całkowitą cenę netto .........................................................................................................  

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

oraz podatek VAT ………. % w wysokości ……………………………………...….……..zł.) 

- razem cena brutto w wysokości :…………………………………………………………..zł.) 

(słownie :…………………………………………………………………………...………. zł.)  

 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu 

zamówienia  w terminie do 31.10.2020 r. wraz z dokumentacją i inwentaryzacją 

powykonawczą. 

 

Udzielamy gwarancji na okres:  …………. miesięcy. 

 

Oświadczamy, że:    

1. Zapoznaliśmy się  z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami  

i zasadami postępowania. 

 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,  do wykonania  przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w SIWZ.  

 

3.   Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie Umowy . 

 

4.  Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

 



5. Zamówienie zrealizujemy sami, tj bez udziału podwykonawców*/przy udziale 

podwykonawców* 

 

a)……………………………………………………………………………………………… 

/część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / 

 

b)……………………………………………………………………………………………… 

/część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/ 

 

6. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w Art. 

22a ustawy Pzp., na zasoby podmiotów wskazanych poniżej:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

/nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

……………………………………………………………………………………………… 

/nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

7. Zobowiązujemy się do zatrudnienia lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w  

rozdz. III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

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

    /wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub 

konsorcja/   

 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru Naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z 

niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

 

10.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….… stronach. 

 

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem*: 

 Tak  

 Nie   

( zaznaczyć właściwe) 

       *     do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

12. 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.* 



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, 

* należy wykreślić 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. 

13.   Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

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

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

    (podać adres, oraz osobę do kontaktu) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

 

 

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

(podpis osób/y uprawnionych  

do reprezentacji Wykonawcy) 

*  - niepotrzebne skreślić  

 

 


