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Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  

 

 

...................................................                                                           ...................................................              
/Nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy/                                                                        /miejscowość i data/                                                                                               

                                                                                     
 

dane kontaktowe Wykonawcy: 

tel.: .……………………….........................…. 

e-mail: ………………..………………………. 

fax: …………………………………….……… 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 

Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i 

kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

1.1. za łączną cenę ofertową brutto w wysokości: .................................................... zł, w tym 

należny podatek VAT (słownie: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..……………………………………………………..)  

1.1.1. w terminie* 

1.1.1.1. wymaganym 

1.1.1.2. krótszym o 7 dni 

1.1.1.3. krótszym o 14 dni 

1.1.1.4. krótszym o 21 dni 

1.1.2. i oferujemy okres wsparcia technicznego do*: 

1.1.2.1. do 31.12.2019r. 

1.1.2.2. do 31.12.2020r. 

1.1.2.3. do 31.12.2021r. 

1.1.2.4. do 31.12.2022r. 

 

Uwaga:  

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie skrócił terminu realizacji zamówienia i dostawę wykona  

w terminie określonym w rozdziale IV SIWZ. 

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę okresu wsparcia technicznego 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje okresu wsparcia technicznego i w kryterium 

przyzna 0 (zero) punktów. 

 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
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4. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru. 

5. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

7. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/ przy udziale 

podwykonawców*                       

...............................................................................................................................................................            
Zakres prac  powierzonych podwykonawcy    

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

Nazwa podwykonawcy  

8. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach i kolejno 

ponumerowanych. 

9.  jesteśmy/nie jesteśmy* mikro/małym/średnim 1) przedsiębiorcą; 

10. 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) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

11. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje2) 

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

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

12. Do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

 
         

* odpowiednio zaznaczyć/wskazać 

** 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). 

 
1) 

1. Mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

2. Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 

50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 10 milionów euro.  

3. Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
2) 

należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące  tajemnicą przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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........................................................... 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

                 przedstawiciela(i)Wykonawcy/ 


