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ZAŁĄCZNIK NR 2.1 FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 
……………………………………….…. 

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

tel. …………………………….. fax. …………………………..  

adres poczty e-mail: ............................................. 

NIP ………………………….. Regon …………………….. 

FORMULARZ OFERTOWY–  

Dla Części I 

(wzór) 

URZĄD STATYSTYCZNY 

ul. Danusi 4 

80-434  Gdańsk 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby 

termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku” numer sprawy: 

GDK.WG.271.4.2015.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): 

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

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

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika: 

adres: 

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

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

numer telefonu:  ............................................ , 
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numer faksu:  ............................................ , 

adres poczty e-mail:  ............................................ . 

składamy niniejszą ofertę. 

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

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz załączonymi do niej dokumentami. 

3. Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 

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

…../100 zł), VAT………%, (słownie: …………….…….…….. …../100), 

Cena oferty brutto ……………………. zł (słownie: ……………………. …../100 zł),  
w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 

netto ……………………………….. zł (słownie: ………………………...…… …../100 

zł), VAT………%, (słownie: …………….…….…….. …../100), 

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

5. 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. 

6. Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy, 

gwarancje i warunki płatności.  

7. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27 listopada 

2015 r. 

8. Zobowiązujemy się udzielić: 

1) *w dodatkowym okresie: od 12 miesięcy ale krótszym niż 18 miesięcy, 

lub 

2) *w dodatkowym okresie: od 18 miesięcy ale krótszym niż 24 miesiące,  

lub 

3) *w dodatkowym okresie: od 24 miesięcy ale krótszym niż 30 miesięcy, 

lub 

4) *w dodatkowym okresie: 30 miesięcy i powyżej 30 miesięcy. 

UWAGA – (*) wykonawca musi dokonać wyboru jednego z przedstawionych 

powyżej okresów dodatkowej gwarancji. W Formularzu Ofertowym wykonawca 

pozostawia tylko ten okres dodatkowej gwarancji, na który składa ofertę. Pozostałe 

zapisy należy usunąć lub skreślić. 

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

Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy** powierzyć podwykonawcom 

wykonanie następujących części zamówienia:  

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



 

 

 St
ro

n
a3

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna  

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

 
 

BENEFICJENT: 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
al. Niepodległości 208 
00-925 Warszawa 

 

  

** niepotrzebne skreślić 

11. 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. 26 

ust. 2b ustawy, na zasoby następujących podmiotów: 

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

i zamierzamy powierzyć im wykonanie następujących części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………

. 

12. Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości …………………………,00 złotych  

(słownie: …………………………… zł ) w formie: 

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

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:  

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

13. Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty: 

1) …………………………. 

2) …………………………. 

3) …………………………. 

4) …………………………. 

14. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Niniejszym 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. 

15. Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

zawarte jest w załączniku do niniejszej oferty. 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 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”. Wykonawca może 

zastrzec informacje pod warunkiem, że spełnione są przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) 

 

……………………………… dnia ………………….. 

 
.....................................................................................  
   (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

              do reprezentowania Wykonawcy) 

 


