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ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ   OFERTOWY 

 
 
……………………………………….…. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Nr NIP.................................... Nr REGON.......................... 
Nr tel.: ..................................... email: ........................................ 

Urząd Statystyczny w Gdańsku 

ul. Danusi 4 

80-434 Gdańsk 
 

OFERTA  

W nawiązaniu do ogłoszenia na: „Zaprojektowanie i wykonanie  budowy infrastruktury  komputerowej w  
budynku biurowym Oddziału Urzędu  Statystycznego w Gdańsku w Chojnicach, Pl. Niepodległości 7/9”, 
składam/*-my przedmiotową ofertę;  

za łączną cenę: 

Kwota netto: ………………………………… złotych …………….. groszy 

      (słownie:………………………………………………………………………) 

 Kwota brutto:  ........................................................... złotych .............................. groszy, 

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

w tym za dokumentacje projektową  za cenę: 

Kwota netto: ………………………………… złotych …………….. groszy 

      (słownie:………………………………………………………………………) 

 Kwota brutto:  ........................................................... złotych .............................. groszy, 

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

 w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych*:  

netto ……………………………….. zł (słownie: ………………………...…… …………, VAT………%,  

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

Oferujemy świadczenie usług gwarancji w okresie ……….. miesięcy, zgodnie z zapisami rozdziału 1 pkt 4 

*- cena zawarta w wynagrodzeniu łącznym brutto. 

1. Zamówienie zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:  

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

pełna nazwa podwykonawcy oraz zakres powierzonych czynności 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących 
podmiotów* 
Nazwa (firma):……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
3. Sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla 

potrzeb  niniejszego zamówienia jest następujący (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – 
konsorcja/spółki cywilne): 
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Oświadczam/*-my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 
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5. Zamówienie wykonamy w terminie i na warunkach określonych w umowie. 

6. Oświadczam/*-my, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru naszej oferty. 

7. Oświadczam/*-my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym , tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Usługę objętą zamówieniem zamierzam/*-my wykonać sami*, przy udziale podwykonawców*. 

9. Oświadczam/*-my, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam/*-my, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

11. Nie znajduję/*-jemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

12. Oświadczam/*-my, że spełniam/*- my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp. 
13. Na niniejszą ofertę składa się ....................... kolejno ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

……………………………… dnia ………………….. 

.................................................................. 
   (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

*  -   niepotrzebne skreślić  


