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                       Załącznik Nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”  

      Postępowanie Nr ZP/4/2016 

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

                                                                                               Zamawiający: 

                                                                                               Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

                                                                                               03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16 

  

Nazwa i siedziba Wykonawcy : 

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

NIP.......................................... REGON ...................................... PESEL………………….…......... 

TEL. ..................................FAX .............................e-mail: ................................................................ 

osoba do kontaktu + tel., fax., e-mail: ………………………………………………………………. 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wpisać dane dla wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

O F E R T A 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia publicznego na: 

„Modernizacja pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy Dorodnej 16 w Warszawie.” 

(Postępowanie Nr ZP/4/2016): 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), za: 

 

/*Cenę brutto: ………………………… zł …. gr  

/*(słownie: ………………………………………………………………. zł … gr brutto) 

 

/*Cenę netto: ………………………… zł …. gr 

/*(słownie: ………………………………………………………………. zł … gr netto) 

 

/*Obowiązujący podatek VAT …. % od ww. ceny oferty netto wynosi: 

/*………………………… zł …. gr 

 

Uwaga: 

 Wszystkie obliczenia mają być dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

i zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania. 

.  
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2. Przedmiot zamówienia, na który składamy ofertę, będzie realizowany w terminie od daty 

zawarcia umowy do dnia 19.08.2016 r. 

3. Udzielamy Zamawiającemu: minimum /*…………… (słownie: ……………………………..) 

miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz z wyrobami użytymi do 

tych robót, która liczona będzie od daty odbioru końcowego robót budowlanych bez istotnych 

wad i zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego 

4. Oświadczamy, że wzór umowy i zawarte w nim warunki płatności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, został przez nas 

zaakceptowany. 

5. Oświadczamy, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

6. Oświadczamy, że oferta obejmuje realizację przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis 

zawarty jest w Załączniku nr 1 do oferty zawierającym wycenę (ny) kosztów robót wraz 

z zestawami oferowanych wyrobów, stanowiącą/ce jej integralną cześć. Oświadczamy, że 

ww. wycena/y kosztów robót została/y opracowana/e przez nas w oparciu o zweryfikowane w 

naturze przedmiary, dokonane podczas wizji lokalnej, o której jest mowa w Rozdziale III SIWZ 

ust. 12. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i treść naszej oferty odpowiada jej treści, ponieważ 

uzyskaliśmy wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania niniejszej oferty 

i zaakceptowaliśmy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i w 

Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do sposobu 

prowadzonej procedury i wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej. 

8. 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. 

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

okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, że wadium w wysokości = 1000,00 zł wnieśliśmy w formie 

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

zwrócić na Nr rachunku: ………………………………………………………………………/* 

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

/* Wypełnia lub wykreśla (przekreśla) Wykonawca 

11. Oświadczamy, że zamówienie w całości zrealizujemy sami/**, że w zakresie, o którym jest 

mowa w Rozdziale III SIWZ ust. 13 zrealizujemy przy udziale 

/**Podwykonawcy/Podwykonawców /**, który/którzy będą wykonywać następujące roboty/** 

i/lub czynności/**  wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1) /* ………………………………………………………………………. (wpisać zakres 

robót/**czynności**, które będzie wykonywać Podwykonawca); 

2) /* ………………………………………………………………………. (wpisać zakres 

robót/**czynności**, które będzie wykonywać Podwykonawca); 

3) /* ………………………………………………………………………… (wpisać zakres 

robót/**czynności**, które będzie wykonywać Podwykonawca). 

Uwaga: 

/* Wypełnia Wykonawca 
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/** Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, 

że Wykonawca nie powierzy Podwykonawcy(com) wykonania części oferowanego 

zamówienia. 

Przez część (zakres) oferowanego zamówienia Zamawiający rozumie zakres powierzonych 

Podwykonawcy/Podwykonawcom zadań, a nie numer pakietu (części zamówienia) w 

rozumieniu ofert częściowych. 

12. Zobowiązujemy się do nie ujawniania jakichkolwiek informacji pozyskanych w toku 

postępowania o zamówienie publiczne lub realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej  

oferty, jak również zobowiązujemy się do nieujawniania takich informacji przez 

Podwykonawcę(ów). 

13. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) Pełnomocnictwa; 

2) Oświadczenia złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenia 

formalne); 

3) Dokumenty formalno-prawne, informacje, wykazy wymagane w SIWZ przez 

Zamawiającego; 

4) Oświadczenia i informacje, o których mowa w VI Rozdziale SIWZ w ust. 6 pkt. 2: 

a) (wg wzoru w Załączniku Nr 5C do SIWZ (Oświadczenia dotyczące polisy OC lub 

innego dokumentu)), 

b) (wg wzoru w Załączniku Nr 5B do SIWZ (Pisemne zobowiązanie dotyczące art. 26 ust. 

2b ustawy)), 

c) (wg wzoru w Załączniku Nr 5A do SIWZ (Informacja dotycząca grupy kapitałowej)); 

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

6) Wycena/y kosztów robót wraz z zestawami oferowanych wyrobów, stanowiąca/e 

Załącznik nr 1 do oferty stanowiący jej integralną cześć.  

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

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.) i zgodnie z zapisami w SIWZ wyraźnie oznaczone; 

8) Płyta CD-RW lub DVD ze skanem całej oferty (XII Rozdział SIWZ ust. 4). 

 

14. Oferta została złożona łącznie na ............../* ponumerowanych stronach. 

 

/* Wypełnia Wykonawca 

 

 

 

..........................................dnia......................2016  r.  

 

 

 

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

  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 


