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Załącznik nr 2  do SIWZ 

 

Gmina Żyrzyn 

Powstania Styczniowego 10 

24-103 Żyrzyn 

    ----------------------------                            

(nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA: 

 
 

Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców) 

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do 

świetlicy środowiskowej w Żerdzi” składamy swoją ofertę na wykonanie zamówienia dla:  

 

 Części nr 1 zamówienia tj. dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

Cena za realizację części nr 1 zamówienia (łącznie z VAT) wynosi ........................................ zł 

(słownie: ………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..złotych).  

Oferuję termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący: 

……………………………………………………  

(Wykonawca ma do wyboru następujące terminy ): 

1) termin realizacji 10 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt. 

2) termin realizacji 15 dni od dnia zawarcia umowy – 30 pkt. 

3) termin realizacji 20 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt. 

4) termin realizacji 25 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt. 

5) termin realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt. 

 

Uwaga: Oferowany termin realizacji nie może być krótszy niż 10 dni i dłuższy niż  

30 dni. Wykonawca poda termin realizacji w pełnych dniach. 
 

 Części nr 2 zamówienia tj. dostawa i montaż mebli 
 

Cena za realizację części nr 2 zamówienia (łącznie z VAT) wynosi ........................................ zł 

(słownie: ………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..złotych).  
 

Oferuję termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący: 

……………………………………………………  

(Wykonawca ma do wyboru następujące terminy ): 

1) termin realizacji 10 dni od dnia zawarcia umowy – 40 pkt. 

2) termin realizacji 15 dni od dnia zawarcia umowy – 30 pkt. 
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3) termin realizacji 20 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt. 

4) termin realizacji 25 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt. 

5) termin realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt. 

Uwaga: Oferowany termin realizacji nie może być krótszy niż 10 dni i dłuższy niż  

30 dni. Wykonawca poda termin realizacji w pełnych dniach. 
 

W celu porównania ofert, cenę ofertową należy wyliczyć i podać łącznie z należnym podatkiem 

VAT, bez względu na to czy zastosowanie będzie miało odwrotne obciążenie VAT. 
 

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

zamówienia, w tym w szczególności podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Oświadczam/my, że *( wybrać 1) lub 2), niepotrzebne skreślić) 

2.1. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.* 

lub 

2.2. Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył towarów objętych przedmiotem zamówienia, 

podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich rodzaj i wartość netto (bez 

kwoty podatku) wskazuję/wskazujemy w poniższej tabeli. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lp

. 

Nazwa 

urządzenia

- 

towaru 

Cena 

jednostkowa 

(netto) 

Ilość 

Cena 

łączna 

netto 

(5=3x4) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Podatek 

odwrócony 

 

Tak/Nie 

Cena brutto 

(8=5x6) 

        

  

 

3. Udzielimy  gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres co najmniej 24 miesięcy. 

 

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a)  …………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) …………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

c) …………………………będzie realizowana przez firmę ………….…………………….   
(należy podać nazwę części zamówienia)     (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

 

5. Wadium  

Dla części nr 1 zamówienia w wysokości …………. złotych zostało wniesione w dniu 

............................... w formie ............................................................................... . 

Dla części nr 2 zamówienia w wysokości …………. złotych zostało wniesione w dniu 

............................... w formie ...............................................................................  

 

6. Oświadczamy, że wykonawca jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub 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 
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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). 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

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. 

10. Oferta została złożona na ….... stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do 

nr ...... 

11. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione 

przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień 

zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.) 

12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

 

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

     
(podać adres i osobę do kontaktu) 

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ………………………………………. 

 

 

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

               (data)      (podpis osoby uprawnionej 

Imienna pieczątka) 
 

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

1) .....................................................................................        

2)  ..................................................................................... 

3)  ..................................................................................... 

4)  ..................................................................................... 

5)  ..................................................................................... 

 

                                                           
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) 


