
 

 

Załącznik nr 2  

FORMULARZ OFERTY 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

1.Pełna nazwa:.............................................................................................................................. 

2.Adres prowadzenia działalności:............................................................................................... 

3.tel/fax/e-mail.............................................................................................................................. 

4.Imię nazwisko*: ........................................................................................................................ 

5.Adres zamieszkania*: ............................................................................................................... 

6.NIP, REGON.............................................................................................................................. 

7. Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem/średnim 

przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem ** 

II. PRZEDMIOT OFERTY: 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego, ogłoszonego przez firmę CONKRET Z.R. Trejderowscy SP. J., na 

realizację zadania, „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym”, 

składamy ofertę na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji 

warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość netto  

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................... 

/słownie złotych/........................................................................................................................... 

IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto 

1.Określenie wartości /cyfrowo/................................................................................................... 

/słownie złotych/........................................................................................................................... 

V. TERMIN GWARANCJI 

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

 /podać w miesiącach/ 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni 



 

 

II. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją projektową, wymaganiami 

dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do 

przygotowania i złożenia oferty. 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 

w specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi i sztuką budowlaną, w sposób umożliwiający prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia i jego końcowy odbiór. 

3. Akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia i w umowie termin, zasadę 

i formę płatności. 

4. Akceptujemy terminy realizacji przedmiotu umowy, w terminie maksymalnym do 31 

sierpnia 2018 r. Za termin realizacji wykonania zamówienia uważa się dzień dopuszczenia 

do użytkowania wybudowanej hali wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu. 

5. Informacje zawarte na stronach od ………… do …………… zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić 

jeśli dotyczy
1
). 

Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Oświadczamy, że zapisy i treść umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do specyfikacji 

warunków zamówienia, zostały przez nas zaakceptowany w całości bez zastrzeżeń 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi 

** niepotrzebne skreślić 

W załączeniu: /wymienić załączniki/ 

 

 

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

                                                            /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/             

 

                                                           

1
 Odpowiednio skreślić lub wypełnić. W razie zastrzeżenia poufności należy wykazać, że informacje zastrzeżone 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 


