
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 

……………………………………….…. 

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

tel. …………………………….. fax. …………………………..  
adres poczty e-mail: ............................................. 
NIP ………………………….. Regon …………………….. 

 

URZĄD STATYSTYCZNY 
ul. Danusi 4 
80-434  Gdańsk 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja sieci elektrycznej 
w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na dwie części: 

Część I – Wymiana instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia głównych holi komunikacyjnych, gniazd 
zasilanych z tablic od T 3 do T9 i oświetlenia zasilającego z tablic od R1 do R10, 

Część II  - Budowa agregatu prądotwórczego i zasilacza UPS na  potrzeby budynku Urzędu statystycznego  
w Gdańsku 

numer sprawy: GDK-WA.271.1.2020.KP 
my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………........................................................................................................................................................... 

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

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące 

wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę wpisując nazwę lub firmę Lidera 

Konsorcjum): 

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

Część I 

1. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena netto ……………………….….zł (słownie: …………….…..……………..…… zł  )  

VAT  ……… %, 
Cena brutto ………………………….zł (słownie: ………………………………..…... zł  ), 

2. Oferujemy świadczenie usług gwarancji w okresie …………. miesięcy, zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt 14;  

Część II 

3. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena netto ……………………….….zł (słownie: …………….…..……………..…… zł  )  

VAT  ……… %, 

Cena brutto ………………………….zł (słownie: ………………………………..…... zł  00/100), 

4. Oferujemy świadczenie usług gwarancji w okresie ……….. miesięcy, zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt 14; 
  



5. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

7. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

9. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach 
opisanych we wzorze umowy) w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury; 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

10. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

11. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto; 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
........................................................................................................................., 

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

PODWYKONAWCY: 

13. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy 
podać również dane proponowanych podwykonawców) 

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

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

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

14. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, na zasoby następujących 
podmiotów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Nazwa (firma) podwykonawcy 

15. Oświadczamy, że powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, na (nazwa/y (firm) 
podwykonawców): 

………………………………………………………………………………………………. 
i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia: 

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

SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ......... do ............. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 R., POZ.1010, 1649) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 
Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz.1845) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) 
oraz adresów wykonawców, a także informacji  dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach” 

 

……………………………… dnia ………………….. 
.....................................................................................  

   (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
    do reprezentowania Wykonawcy) 


