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Załącznik Nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” 

 

Procedura wewnętrzna C05/010A 

      Nr referencyjny: ZP/6/PN/2019 

.............................................................  
pieczęć adresowa Wykonawcy/Wykonawców      

                                                                                          Zamawiający: 

                                                                                          Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

                                                                                          03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

 

O F E R T A 
 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Zakup 1 kpl. automatycznego licznika LSC Hidex 300 SL z wyposażeniem”. 

 

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy/*: …………………………………………………………....…………. 

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

Nr KRS/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): …………………………………… 

Nr NIP/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): ……………………………………  

Nr REGON/* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania): ……………………………….. 

Adres siedziby Wykonawcy/*: ………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji z Wykonawcą (wpisać, jeżeli jest inny od adresu Wykonawcy 

podanego wyżej): …..…………………………………………………………………………. 

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

Nr TEL.: ……………………………………………………………………………………….. 

Nr FAX-u do korespondencji: …………………………………………………………………. 

Adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych ze strony Wykonawcy do posługiwania się 

tym adresem e-mail: ………………………………………………………………………….. 

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

Reprezentacja Wykonawcy: 

ja/my: …………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

niżej podpisany/ni oświadczamy, że jestem/śmy uprawniony/eni do reprezentowania 

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: 

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

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

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

/* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy dodatkowo podać Nazwę 

nadaną np. Konsorcjum oraz dane dotyczące każdego z Wykonawców oraz ich funkcje pełnione w 

Konsorcjum (w tym należy wskazać, który z Wykonawców będzie pełnił funkcję Pełnomocnika Konsorcjum 

ustanowionego przez Wykonawców). 

 

II. Jako Wykonawca: 

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) składam 

ofertę na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
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„Zakup 1 kpl. automatycznego licznika LSC Hidex 300 SL z wyposażeniem”. 

 

i oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ wraz załącznikami. 

1. Oferuję wykonywanie niniejszego zamówienia za: 

Cenę ofertową brutto (Cena ofertowa brutto) = ……………………..…… zł brutto 

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

Cenę ofertową netto (Cena ofertowa netto) = ……………………..…… zł netto 

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

Powyższa „Cena ofertowa brutto” zawiera obliczone zgodnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami o podatku od towaru i usług: 

podatek VAT (……. %): ………………….. zł  

Oświadczam, że powyższa „Cena ofertowa brutto” zawiera wszystkie koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty 

wynikające z wymagań zawartych w SIWZ oraz inne niezbędne do prawidłowego 

wykonania niniejszego zamówienia. 

2. Oświadczam, że: 

/** wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

albo (poniżej obowiązkowo wypełnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego) 

/** wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  

podatkowego, w związku z tym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania 

obowiązku podatkowego) 

oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………. zł 

/** niepotrzebne skreślić  

3. Oświadczam, że: 

/** zatrudniam pracowników / nie zatrudniam pracowników 

/** współpracuję z osobami trzecimi na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie 

usług, które będą świadczone / nie współpracuje z osobami trzecimi na podstawie umów 

cywilnoprawnych w zakresie usług, które będą świadczone 

/** niepotrzebne skreślić 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i treść mojej 

oferty odpowiada jego treści, ponieważ uzyskałem wszelkie informacje potrzebne do 

prawidłowego przygotowania niniejszej oferty i zaakceptowałem szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz oświadczam, 

że nie wnoszę zastrzeżeń do sposobu prowadzonej procedury i wymagań zawartych w 

dokumentacji niniejszego postępowania. 

5. Oświadczam, że zamówienie wykonam w terminie: do 31.12.2019 r., licząc od pierwszego 

dnia po terminie zawarcia umowy. 
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6. Udzielamy Zamawiającemu 

 na okres (minimum 24 miesięcy) ………………./* miesięcy gwarancji na zastosowane 

materiały produkty lub wyroby i wykonane prace oraz na okres (minimum 36 miesięcy) 

………………./* miesięcy gwarancji na dostarczony wraz z licznikiem LSC komputer – 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, 

 zapewniamy, na podstawie odrębnej umowy, serwis pogwarancyjny na dostarczone 

wyroby przez okres (min. 5 lat) …. lat/*, licząc od daty upływu terminu gwarancji. 

7. Oświadczam, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. 

8. Oświadczamy, że wzór umowy i zawarte w nim warunki płatności, stanowiący Załącznik 

Nr 4 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. 

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia pisemnej umowy na 

warunkach określonych w SIWZ zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 

do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 

okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, że wadium w wysokości = 3.400,00 zł wnieśliśmy w formie 

………………………………………………./* . Wadium wniesione w formie pieniądza 

należy zwrócić na Nr rachunku: 

…………………………………………………………………………/* prowadzony przez 

…………………………………………………………………………............/* 

12. Oświadczam, że: 

1) /** jestem zarejestrowany jako podatnik VAT/nie jestem zarejestrowany jako podatnik 

VAT; 

2) posiadam VAT UE (VIES) numer …………….; 

3) jestem podmiotem: 

a) /** czynnym zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, 

b) /** zwolnionym podatnikiem VAT, zgodnie z art. 96 art. 13 ustawy o podatku od 

towarów i usług; 

4) /** jestem podmiotem zaewidencjonowanym w bazie REGON; 

5) /** nie zalegam w podatkach; 

6) /** posiadam stronę internetową o adresie: ………………………………………… ; 

7) /** załączam do oferty wydruk potwierdzający, że jestem zarejestrowany 

/** w Krajowym Rejestrze Sądowym lub /** w Centralnej Informacji i Ewidencji 

Działalności Gospodarczej. 

/** niepotrzebne skreślić     

13. Oświadczam, że niniejsza oferta: 

/** nie zawiera informacji/ zawiera informacje stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

/** niepotrzebne skreślić 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w nw. dokumentach, 

oświadczeniach, załącznikach itp., dołączonych do oferty (Niniejsze obowiązuje tylko wtedy, 

kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie 
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składania ofert zastrzeże, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w XIV Rozdziale Zapytania w ust. 13 pkt. 2/#:  

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

/# Wypełnia Wykonawca 

14. Zobowiązuję się do nie ujawniania jakichkolwiek informacji pozyskanych w toku 

postępowania o zamówienie publiczne lub realizacji zamówienia w przypadku wyboru mojej 

oferty, jak również zobowiązuję się do nieujawniania takich informacji przez 

podwykonawcę(ów). 

15. Oświadczam, że jesteśmy: 
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: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR.  
/** niepotrzebne skreślić 

Wyjaśnienie:  

Informacje dotyczące wielkości przedsiębiorstwa są informacjami statystycznymi 

przekazywanymi przez Zamawiających Urzędowi Zamówień Publicznych w Warszawie za 

pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Biuletyn Zamówień Publicznych podczas publikacji 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a także poprzez portal ogłoszeniowy dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej również przy przekazywaniu ogłoszeń. 

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
 
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). 

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

17. Do niniejszej oferty załączam/#: 

1) Załącznik nr 1 do oferty; 

2) Dowód wniesienia wadium; 

3) Oświadczenia wg wzorów zawartych w Załączniku Nr 3a, 3b, 3c, 3d i 8 do SIWZ; 

4) Dokumenty formalno-prawne; 

5) Zaakceptowany wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

6) Pełnomocnictwa; 

7) Inne dokumenty - np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1010) i zgodnie z zapisami w SIWZ wyraźnie oznaczone; 

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

 
/# Wypełnia Wykonawca 

18. Oświadczam, że oferta została złożona na ............../# na zapisanych i kolejno 

ponumerowanych stronach od nr …………………/# do nr ……………. /# . 
/# Wypełnia Wykonawca 

 

..........................................dnia......................2019  r.  

 

 

................................................................ 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 


