
 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
_____________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

OFERTA 

 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa:  ...................................................................................................................................  
Adres:  ...................................................................................................................................  
Numer telefonu: ……………………………… 
E-mail: ……………………………………….. 
NIP: ………………………………………………. 
 
Ja/My niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz 
……...................................................................................................................  
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ………………………….. oświadczam, 
że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z  wymaganiami zawartymi w 
opisie przedmiotu zamówienia za cenę: 
Cena oferty: 
Cena ofertowa brutto z VAT    …………………………...…………………………….…....zł 
(Słownie:......................................................................................................................................
.................................................................................................) 
zgodnie z formularzem cenowym. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

do ……………. r. 
2. Udzielimy ………. miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 
3. Zatrudnimy do realizacji zamówienia ………….. osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze. 
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, 

którym powierzymy do wykonania: 
 

Lp. ZAKRES Nazwa firmy 

   

   

 
5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
6. Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że: 
 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 



 
postępowaniu, 

 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym 

postępowaniu nas nie dotyczą. 

8. Oświadczam, że należę do sektora mikro**, małych/średnich**, dużych** przedsiębiorstw 

a) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

b) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

c) Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

d) Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 

36)” 

Wykonawca odpowiednio zakreśla. Pomocne przy późniejszym sporządzaniu protokołu 

 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ….................................................................................. 
2. ….................................................................................. 
3. ….................................................................................. 
4. ….................................................................................. 
5. …………………………………………………………………..…………... 
6. ………………………………………………………………………..……... 
7. …………………………………………………………..…………………… 

 
 
Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …… kolejno 
ponumerowanych stronach 
 
…..................., dnia ….................  
 
 

 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 

 
*) niepotrzebne skreślić 


