
Załącznik nr 2 do ZO 

NR SISK.Z.13.2019 

············ ······································· 
............ ······ strona 

pieczęć wykonawcy 

z ogólnej liczby stron 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

Telefon: E-mail: 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego nr SISK.Z.16.2018 składamy Ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia 
pn. "Projekt zaplecza socjalnego i pomieszczenia technicznego" 

I. Zobowiązujemy się wykonać za cenę ofertową: 

CENA OFERTOWA NETTO 

(suma ceny netto) ······ .............................. 
zł 

Wartość podatku VAT ogółem (VAT ..... %) 

(suma wartości podatku VAT) ................... ................ 
zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO ........ ············ ......... ....... 

(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) zł 



Słownie zł brutto. 

Oświadczamy, iż: 

1. koszt wykonania kontenera przeznaczonego na zaplecze socjalne nie przekroczy wg 
załączonej kalkulacji na dzień złożenia oferty kwoty złotych brutto w tym 23% 
podatku VAT; 

2. koszt wykonania kontenera przeznaczonego na zaplecze techniczno warsztatowe nie 
przekroczy wg załączonej kalkulacji na dzień złożenia oferty kwoty złotych brutto w 
tym 23% podatku VAT; 

li. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

Ili. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
IV. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia. 
V. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie 

likwidacji lub upadłości. 
VI. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym. 
VII. Oświadczamy, że zaoferowane świadczenie będzie dobrej jakości przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru wykonywanych czynności a w szczególności spełni wymagania i 
normy wymienione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

VIII. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie*: 

IX. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług. 

X. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 
usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego: 

oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: zł 

Uwaga! - Niniejszy pkt wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u 
Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do 
rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 

XI. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e. 



XII. Wraz z Formularzem oferty składamy: (wymienić składane dokumenty) 
1 . 
2. ···························· 
3. . . 
4 . 

* wypełnić jeżeli dotyczy 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do podejmowania zobowiązań) 


