
 
zał. nr 2 do SIWZ 

 
 

Druk „OFERTA”  
 

 

 
   .....................................................                                                                                                   
             pieczęć wykonawcy 
  

OFERTA 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej Gminy Sękowa, oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń                      
w siedzibie zamawiającego, 
 
Firma 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

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

(REGON, NIP, nrtel/faksu, e-mail) 

 
 

składa ofertę na: 
BUDOWĘ WIEŻY WIDOKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA INFRASTRUKTURY 
DLA ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO, ZWIĘKSZENIA LICZBY KURACJUSZY                             
I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO                                            
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 
LATA 2014-2020 - W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

 
 
1.     1)  Kryterium - cena 
 
            Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w całości za cenę: 

 
 
   wartość netto …………………………………………….. zł, 
 
 
   podatek VAT …...% tj.: …………………………..……… zł 
 
 
   cena brutto ............................................................... zł, 
 
 

           (słownie:....................................................................................................................... ), 
 

 
 

2) Kryterium – okres gwarancji  
 

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy ………………. miesięcy gwarancji                       
licząc od daty odbioru końcowego. 

 
(Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na 
wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.  
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy.  
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy. 



Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje 
odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia).   

 
 
2.   Informujemy, że wybór oferty: 

− nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

− będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                      
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
……………………………………… objętych przedmiotem zamówienia  o wartości netto 
…………………… * 

 
*(Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarówi usług oraz wartość netto lub 
jeśli nie dotyczy skreślić), 

 
 
3.   Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
 

                                                     Tak                      Nie 

 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem                   
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. 

 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi                           

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wzorem umowy i nie wnosimy do nich  
zastrzeżeń, w szczególności nie wnosimy zastrzeżeń do terminu wykonania zamówienia                           
i warunków płatności określonych we wzorze umowy. 

 
 
5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w Specyfikacji  
     Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
6.   Wadium:  

a)  wadium w wysokości ................... zł. zostało wniesione w dniu .................... w formie    
     ............................................. (potwierdzenie wniesienia  załączyć do oferty) 

b)  upoważniam Zamawiającego, aby dokonał zwrotu wniesionego wadium na konto    
     ........................................................................................ (należy podać nazwę banku i numer konta    

      - dotyczy formy pieniężnej) 

 
 
7.    W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego     
       wykonania umowy, w wysokości określonej w SIWZ w formie:........................................................  
 
 
8.   Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na       

warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

 
 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli 
dotyczy. 

 



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), 

 
 
Integralną część oferty stanowią załączniki: 
 

1. ........................................................                      
 
2. ........................................................                      

 
3. ........................................................                      

 
4. ........................................................                      

 
5. ........................................................                     

 
 
 
 
Złożona oferta liczy ............. kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
...................................................              .......................................................................... 
         miejscowość, data                     pieczęć i podpisy osób uprawnionych do  
                                                     zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy        
                                                                                                                             (wskazanych w dokumencie uprawniającym  
                                                                                                                                 do występowania w obrocie prawnym  
                                                                                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

 


