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Załącznik nr 2  

 

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                                                                        ........................ , dnia .............. 

 
Adres wykonawcy: .................................  
 
Województwo: ...................................... 
 
PESEL: ............................................................... 
dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi 
 
NIP: .................................................... 
 
........................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

........................................................... 
adres e-mail wykonawcy 
 

Formularz ofertowy 
 

                                                      Gryfickie TBS Spółka z o.o. 
                                        ul. Wiejska 8 

                                                                                        72-300 Gryfice                                                                             

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
z montażem dwufunkcyjnych kotłów gazowych i kuchenek gazowych z systemem odprowadzania 
spalin i wentylacji oraz wewnętrzną instalacją c.o. w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Litewskiej 8 oraz nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Litewskiej 8a w Gryficach” 
 
1. Oferujemy wykonanie ww przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

 

cena  brutto:................................................................................................. zł 

słownie: ......................................................................................................... 

w tym podatek VAT…….%. 

 
2. Proponowany termin wykonania zamówienia- do dnia 14 października 2019 r.* 

                                                                               - do dnia 7 października 2019 r.* 

                                                                                - do dnia 30 września 2019 r.* 

* Niepotrzebne skreślić 
 
  Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

3.   Oferujemy …....... - miesięczny okres gwarancji. 

 (Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy na cały zakres 
przedmiotu zamówienia, w tym kotły. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym 
pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy. 
Oferta z niewypełnionym polem będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana 
ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.) 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej 

      zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do  właściwego wykonania zamówienia (w tym    
      zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania                         
      i odbioru robót opisującymi przedmiot zamówienia). 
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  5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

  6. Wadium w kwocie 2.000,00 zł zostało wniesione w dniu .....................................                       
w formie:.................................................................................................................... 

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:  
................................................................................................................................ 
 

lub na adres:..............................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o których mowa 
w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 

7.  W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie .................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

  9. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

 a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą          w ….................. . 

            b)  wykonanie części dotyczącej .......................... firmie ….................... z siedzibą     w ……................. . 
 c) .........................................................................................................................   

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*. 

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

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

       Średnie przedsiębiorstwo : przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia      
      mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza   
       43 mln euro. 
       Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw    
       oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
    * Niepotrzebne skreślić. 

11. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie                 
o przynależności lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że  powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

            ..................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                                                                                               do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 


