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Załącznik nr 2 do SIWZ 

.................................................................... 
(miejscowość, data) 

……................………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Urząd Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz 

promujących Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę) 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę : 

Cena netto:  …………………………..........…………………………… zł 

Stawka podatku VAT: ……...........………. % 

Kwota podatku VAT: …………………………………………..................……… zł 

Cena brutto:   ……………..…………………………….………………… zł, 

na którą składają się zadania wyszczególnione w Załączniku A do niniejszego Formularza ofertowego. 

4. OŚWIADCZAMY, że cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

5. OFERUJEMY dostarczać materiały/ artykuły promocyjne, w przypadku udzielenia nam przez 

Zamawiającego, zamówień uzupełniających,  po cenach wskazanych w Załączniku B do niniejszego 

Formularza ofertowego. 

6. OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  

31 października 2015 roku. 
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7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  

w wysokości….............................................. zł, w formie …………………………………………............................................. . 

9. OŚWIADCZAMY, ze zapoznaliśmy sie ze wzorem Umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych, w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości  

i na warunkach określonych w SIWZ. 

11. UDZIELAMY Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały. Termin obowiązywania 

gwarancji będzie każdorazowo biegł od dnia podpisania protokołu odbioru materiałów oraz 5 letniej 

gwarancji na wykonane tablice pamiątkowe wchodzące w skład przedmiotu umowy. Termin 

obowiązywania gwarancji  będzie biegł od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji Projektu, 

planowanego na  1 stycznia 2016r.  

12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji 

zawartych na stronach ………………………………….....................................................................…………… . 

13. TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią 

następujące dokumenty dołączone do oferty: 

a) ……………………………………. 

b) ……………………………………. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko ………………………………. 

Adres: …………………………………….....……. 

Telefon: …………………………………....…….. 

Fax: ………………………………………......……. 

Adres e-mail: ………………………….……….. 

15. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców*.  

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

b) …………………………………………………………………………………………………………. 

16. OFERTĘ niniejsza składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 

17. KWOTĘ wpłaconego w formie pieniądza wadium należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

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

18. OŚWIADCZAMY, że wyrażamy/nie wyrażamy* zgodę/y na zaliczenie na poczet zabezpieczania należytego 

wykonania Umowy, kwoty wadium wpłaconej w pieniądzu (dotyczy tylko Wykonawców wpłacających 

wadium formie pieniądza). 

19. WRAZ z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

1) ………………………., 

2) .………......………….,  

3) Wstępną koncepcję komunikacji, 

4) itd. 

……………..........………, dn. ………………..     …………….......................................………………………. 
pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania 
* należy wykreślić w części, która nie dotyczy danego Wykonawcy  


