
 

 

  Załącznik nr 2 do SWZ 

 

UWAGA: OFERTA WYMAGA KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZEGO 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

złożona przez: 

_______________________________ 

ul. ____________________________ 

00-000 ________________________ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  

Usługa Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego 

Domu Turka na potrzeby filii Instytutu Solidarności i 

Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie. 

znak sprawy: ZP.26.27.2022.1 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..…………………………………................... 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…… 

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..…….

.……..……..…...…….……… 

NIP ………………………………………. 

REGON …………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

.…………………………………………..…………………………………………tel. ……………………. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  



 

 

faks………………………………………………………………………………………………………..............

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

e-mail 

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

adres skrzynki ePUAP …………………………………………………... 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

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

Oświadczam, że zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorstw prowadzę przedsiębiorstwo (proszę 

zaznaczyć właściwe):  

 mikro                                                 małe                                                       średnie                                                

 duże 

B. CENA: 

 

CENA OFERTOWA  

BRUTTO W PLN 

 

w tym: Podatek od towarów i usług VAT.........% 
 

 

C. OŚWIADCZENIA: 

1. Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

a. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SWZ, w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ, 

c. wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w 

SWZ. 

3. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, i 

akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ 

5. Do realizacji zamówienia skierujemy następujące osoby posiadające doświadczenie 

polegające na pełnieniu funkcji odpowiadającej stanowisku, na które oferowana jest dana 

osoba, polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o 

powierzchni użytkowej min. 2000 m2 wymienionych poniżej: 

 

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno- budowlanym,  



 

 

a) …… 

b) …….. 

c) ……. 

d) …… 

e) ……… 
 

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, 

a) …… 

b) …….. 

c) ……. 

d) …… 

e) ……… 
 

 
3) Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji teletechnicznych, p.poż i 

pozostałych niskoprądowych, 

a) …… 

b) …….. 

c) ……. 

d) …… 

e) ……… 
 

4) Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, 

a) …… 

b) …….. 

c) ……. 

d) …… 

e) ……… 
 

6. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom /należy podać firmy podwykonawców jeśli są znane/: 

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

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



 

 

8. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: 

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

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

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

RODO[1]  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu[2]. 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnej z wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w toku przetargu. 

 

E. Wadium w kwocie.................... zostało wniesione w formie ………………………………… 

Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 

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

…………………………………… 

(wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu) 

 

F. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1. Wadium / Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej (tylko wykonawcy korzystający z 

tej formy). 

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy zgodnie z SWZ wraz z ofertą 

 

 

                                                 
[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). 
[2] 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). 

 


