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Znak: WAD.272.3.2019                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy (-ów) ...................................................................................................................... 

 

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

 

siedziba Wykonawcy (-ów) ...................................................................................................................... 

  

adres Wykonawcy (-ów) ........................................................................................................................... 

 

nr tel……………………….……. , faksu ......................................e-mail ………....................................... 

 

 

Zamawiający: 

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 

ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
 

„Zakup środków transportu szt. 2” 
 

oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia:  (wypełnić dla oferowanego zadania 

/oferowanych zadań) 

 

Część 1 - Zadanie Nr 1 

1) Oferujemy wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia: dostawa jednego fabrycznie nowego 

samochodu osobowego: 

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

(podać producenta / marka i model) 
 

       za cenę brutto: ...................................................................zł 

 

słownie brutto: ..................................................................................................................zł 

 

Stawka podatku VAT……………..% 
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2) Oferujemy termin wykonania zamówienia: ……………………………….. 

3)  Oświadczamy,  że oferujemy następujący Okres Gwarancji podstawowej:  
…………………… miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) Oświadczamy, że okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi …..miesiące liczony od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

Część 2  - Zadanie Nr 2 

1) Oferujemy wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia: dostawa jednego fabrycznie nowego 

samochodu osobowego: 

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

(podać producenta / marka i model) 
 

       za cenę brutto: ...................................................................zł 

 

słownie brutto: ..................................................................................................................zł 

 

Stawka podatku VAT……………..% 

 

2) Oferujemy termin wykonania zamówienia: ……………………………….. 

3)  Oświadczamy,  że oferujemy następujący Okres Gwarancji podstawowej:  
…………………… miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) Oświadczamy, że okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi …..miesiące liczony od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z 

transportem oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do realizacji  zamówienia. 

 

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

Zamówienia, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami  

i warunkami opisanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

7. Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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(zakres powierzonych prac) 

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

 

9. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowa  

z Zamawiającym zostanie podpisana przez: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

           (Wpisać imię i nazwisko osoby która będzie podpisywała umowę) 

 

10. Oświadczamy, iż nasza firma …………………………………………………………………………… 

                          (pełna nazwa firmy) 

      jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem.** 

     - zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17   

     czerwca 2014 r.: 

a) mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny  

    obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; 

b) małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej inż. 50 osób i którego roczny      

    obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 

c) średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej inż. 250 osób i którego      

     roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43  

     milionów euro; 

11. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od …….. do ……. . 

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

rozporządzenia 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 oraz dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018 str. 2), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu*** 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

    1/ ................................................................................. 

    2/ ................................................................................. 

    3/ ................................................................................. 

    4/ ................................................................................. 
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__________________ dnia _______________ 2019 rok 
 
 
 

                                                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                    podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** właściwe zakreślić 
*** 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 np. 
usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 
 


