Załącznik nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………….....……......................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....…........................................................................
Numer telefonu ………………, numer faksu …………………, adres e-mail: ………………………
NIP …………………………………… REGON ………………………………….....…
uwaga: dane Wykonawcy należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI; w przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców
oraz wskazać pełnomocnika

1.

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [PZD.3210.3.2021]
pn.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
Ogłoszenia i SWZ za wynagrodzeniem ryczałtowym ogółem w wysokości:
cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………… zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………)

2.

Informacja / dane niezbędne do wyliczenia kryterium nr 2 określonego w SWZ:
Oferuję udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres:
........... miesięcy
liczony od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Okres gwarancji: min. 24 miesiące max. 48 miesięcy

3.



W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji równego 24 m-ce - oferta
otrzyma 0 pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany
termin określony jako minimalny przez Zamawiającego tj. 24 m-ce).



W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji - oferta otrzyma 0 pkt
(przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany termin określony
jako minimalny przez Zamawiającego tj. 24 m-ce).



W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż termin
określony przez Zamawiającego jako ,,minimalny” - oferta będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp.



W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż termin
określony przez Zamawiającego jako maksymalny – do wyliczenia ilości punktów w danym kryterium
Zamawiający przyjmie okres 48 m-cy, (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do
umowy wpisany będzie termin wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym).

Informuję, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:

………………………………………………………………………………………………………………
……..………………….……………...................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

4.

Informuję, że zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się – w przypadku wyboru
niniejszej oferty – do zawarcia umowy zgodnej z tą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5.

Informuję, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach o numerach od ............. do …….......
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazałem w załączniku nr ……… do oferty i zastrzegam, że nie mogą być one
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Zamówienie zrealizuję samodzielnie / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................................
(zakres powierzonych prac / firma podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................................
(zakres powierzonych prac / firma podwykonawcy)

7.

Informuję, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim przedsiębiorstwem*.
 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

8.

Informuję, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(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 maja 2016 r. str. 1) wobec osób
fizycznych, od których pozyskałem bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
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. poprzez jego wykreślenie).

10. Ofertę niniejszą składam .................... stronach.
11. Informuję, że wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na adres e-mail: ...................................................................... lub adres
skrzynki ePUAP: ……………………………………………….. .
* niepotrzebne skreślić

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAC KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

