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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Przedmiot oferty 

 

 

Wykonanie przez Wykonawcę rozbudowy i zmiany istniejącego 

systemu sygnalizacji pożaru w zakładzie/instalacji w Gotartowie 

dla potrzeb przesyłania sygnałów alarmowych do stacji 

odbiorczej KP PSP w Kluczborku. 

 

 

Wykonawca 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cena za zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia:  

 

 Cena netto w PLN  

(słownie….) 

 

 

 

 

 

 Podatek VAT w PLN  

(słownie….) 

 

 

 

 

 

 Cena brutto w PLN  

(słownie….) 

  

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

   

Termin wykonania zamówienia  

(Wykonawca zobowiązany jest podać  

w ofercie termin wykonania 

zamówienia w pełnych miesiącach) 

 

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

od daty protokolarnego przekazania placu wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

 

Okres gwarancji i rękojmi 

(w miesiącach) 

(Wykonawca zobowiązany jest podać  

w ofercie okres gwarancji  

i rękojmi w pełnych miesiącach) 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i dokonaliśmy wyceny 

zamówienia biorąc pod uwagę informacje zawarte w SIWZ oraz we wszystkich jej 

załącznikach oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

oraz projekt umowy został przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w SIWZ. 

Oświadczamy, że przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe): 

1) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 

2) małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; 

3) średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 

250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

 

Oferta została złożona na …… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……….. do nr .... . 

 

Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 

(lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: (jeżeli dotyczy) 

 

     Nazwisko, imię /firma ............................................................................. 

     Adres .............................................................. 

     Telefon .............................................................  

     Faks/e-mail……….................................... 

 

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom: 

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

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

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

 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od……… do……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 

Miejscowość: ……………………………………., data: ………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 


