Załącznik nr 2
do opisu wymagań ofertowych wobec Wykonawców - wzór

FORMULARZ OFERTOWY
Składając ofertę w postępowaniu zaproszenia do złożenia oferty cenowej z możliwością negocjacji
treści oferty w celu jej ulepszenia na roboty budowlane termomodernizacji dachu połączoną z
wymianą pokrycia dachowego hali W300 na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy
Sp. z o.o. przy ulicy Mechaników 9 44-109 Gliwice
Dane dotyczące Wykonawcy:
- Pełna nazwa z podaniem NIP i nr konta bankowego podstawowego
....................................................................................................................................................................
.........
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
- adres, nr telefonu i faksu, e-mail
....................................................................................................................................................................
.........
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu do złożenia oferty cenowej
z możliwością negocjacji treści oferty w celu jej ulepszenia, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z
dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, odbyliśmy wizję lokalną i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Dokumentacji projektowej, Opisie przedmiotu zamówienia, Umowie
oraz w Przetargu
Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
za łączną cenę brutto ……..……………………..............................*
(słownie złotych…………………………………………………………………………….....)
uwzględniającą podatek VAT w wysokości ................ % ............................................. zł
cenę netto ……..……………………..............................*
* Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

OFERUJEMY, okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynoszący 60 miesięcy+ 30 dni ,
liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
OŚWIADCZAMY, że dotrzymamy termin realizacji zamówienia określony w Umowie

1. Przyjmujemy zasady płatności określone w postanowieniach umowy
2. Oświadczamy, że:
a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Regulaminie tj. XXX
c) akceptujemy załączony projekt umowy w sprawie zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3.

Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy(om)w zakresie: ……………………………………………………………………
następującym podmiotom …………………………………………………………………………..

4.

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).

1.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 Kosztorys ofertowy oparty na załączonym przedmiarze robót do zapytania ofertowego o
postępowaniu: zaproszenia do złożenia oferty cenowej z możliwością negocjacji treści
oferty w celu jej ulepszenia
 Wykaz zrealizowanych obiektów z referencjami
 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z przetargów oraz o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu

.............................., dn. .......................

……………………………………
Podpisy

……………………………………………

