
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

…………………….……………          ………………………………. 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faks…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Regon………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:   

 
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie”. 

składam/y niniejszą ofertę. 

 
2. Oferuję/oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę ryczałtową: 

 
Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 
 
(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 
 
Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 
 
Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
 
 

3. Jednocześnie proponuję/proponujemy  okres gwarancji .................................................. miesięcy. 

4. Zobowiązuję się, do wykonania zamówienia w terminie  ……………………………………………… 



5. Akceptuję/akceptujemy wskazany przez Zamawiającego termin płatności - do 30 dni od dnia 

doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT . 

6. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej                   

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 PZP oraz 

że złożyłem/złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

8. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP . 

9. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

10. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie/ nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Niniejsze zamówienie  zrealizujemy  sami */ przy udziale  podwykonawców*.   

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

          ( część zamówienia , której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)  

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

 

12. Oświadczamy , że w celu wykazania spełniania  warunków udziału  w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. powołujemy się na zasoby  podwykonawców wskazanych  
poniżej * : 

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

                                    ( nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się wykonawca)  

13. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………. 

14. Wykonam/y zamówienie zgodnie z przedstawionym Programem funkcjonalno-użytkowym, 

obowiązującymi przepisami, normami i standardami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej. 

15. Oświadczamy ,iż informacje i dokumenty  zawarte na stronach  nr  od………do  ………..stanowią 
tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, co 
wskazujemy  w załączniku  ………. i  zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

16. 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) 

17. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności  karnej wynikającej  z art. 297 § 1 Kk , że wszystkie 
złożone do oferty dokumenty  i oświadczenia  są prawdziwe oraz opisują  stan faktyczny i prawny  
na dzień sporządzenia  oferty. 



18. Deklaruję /my wniesienie zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w wysokości  5% ceny 
określonej  w  pkt.1  oferty w następującej formie / formach…………………………………………  
………………………………………………………… ……………….………………………………….. 

 

19. Informujemy , 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)** 

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

20. Wartość towaru / usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)  powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego  to …………………………zł netto** 

Dotyczy Wykonawców , których oferty będą generować obowiązek doliczenia  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 porównaniu cen ofertowych podatku VAT 

21. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – tak / nie ** 

 
22. 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. 

 

 
 
 
 
 
      .................................................................... 
        Podpisano 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy określonego zakresu zamówienia oznacza,  

że wykonawca sam wykona zamówienie 
** niepotrzebne skreślić 
 
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, str. 1).  


