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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 odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych 

i sanitarnych wraz z dostosowaniem balustrady do obowiązujących warunków technicznych 

w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku.” 

numer sprawy: GDK.WG.271.3.2015.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): 

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

 

1. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena netto ……………………….….zł (słownie: …………….…..……………..…… zł  00/100)  

VAT  ……… %, 

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

2. Okres gwarancji ………………………………………………………………………….. . 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz załączonymi do niej dokumentami. 

5. Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

6. Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy 
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wykonania, gwarancje i warunki płatności.  

8. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 

dnia 16 listopada 2015 r.  

9. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców/ bez udziału  

podwykonawców*/ - zakres prac przewidzianych do wykonania przez poszczególnych 

podwykonawców został określony w załączniku nr 5 do oferty. 

11. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby następujących podmiotów: 

………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa (firma) podwykonawcy 

12. Oświadczamy, iż następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom:………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

13. Oświadczamy, że powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

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: 
………………………………………………………………………………………………………

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

14. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

5) ……………………………………………. 

 

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 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie 

mogą być udostępnione osobom trzecim. 

Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp, 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) 

 
 

 
*/ niepotrzebne skreślić 

 

 


