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Zp -3/2017                                                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

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

                 (miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTY 

Wykonawca: ……………………………… 

Siedziba:……………………………..…… 

Tel/fax:…………………………………….*                         

Adres e-mail:. ……………………………… 

 Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Robotę 

budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych i sanitariatów w budynku 

Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej”  składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ: 

1)  za cenę: 

 netto………………………………….....…………………….……………………zł  

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

brutto……………………….……………………………………………………..…zł 

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

  2)   w terminie do dnia 330 września 2017 r., 

3) z okresem gwarancji: …………………………….. miesięcy. 

II. Oświadczamy, że: 

1. powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego opisanego w SIWZ oraz w szczególności w załączniku Nr 1  

do SIWZ z uwzględnieniem czasu jego wykonania i okresu gwarancji, 

2. akceptuję/my warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy, 

3. oferuję/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez  

Zamawiającego w SIWZ, 

4.   zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń  

oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

5. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert, 

6. zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ) został przeze mnie/przez nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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7. podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia: 

      a) ………………………………………………………………………………………… 

      b) ………………………………………………………………………………………… 

      c) ………………………………………………………………………………………… 

 (wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom) 

8..  oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny  

na dzień otwarcia ofert, 

9. wadium zostało wniesione w dniu ………..………w formie………………………………. 

       W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na numer rachunku 

bankowego: 

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

Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,  

2. Dowód wniesienia wadium, 

3. ……………………………. 

 

 

………………………, dnia………………..……………..…………………………………… 

         (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania                               

     Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
 

 *Podanie przez Wykonawcę numeru faksu nie jest wymagane. Podanie adresu poczty elektronicznej 

oznacza zgodę Wykonawcy na przesyłanie: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na 

podany przez niego adres poczty elektronicznej  

 


