
                                                                                                            Załącznik nr 2 – formularz ofertowy  

 

na zadanie p.n.: “Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim” 

 

Znak sprawy: PZ.271.3.2021 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bełchatów 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13 

WYKONAWCA:  

 

…………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, REGON, NIP/PESEL) 

 

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, 

wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji, 

2) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 netto……………………zł,  

       VAT …………..% w wysokości…………………zł,  

       brutto…………………….. (słownie brutto: ...................... zł)  

   

3) Okres udzielonej gwarancji: …………….. (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy) 

4) Czy Wykonawca jest mikro /małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)                      

5) Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres wskazany przez 

Zamawiającego w SWZ.  

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                              

w niniejszym postępowaniu 

7) Akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ -                

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(my)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego . 

 
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 z późn. zm).  



8) Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9) Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 

10) Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)                            

o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub 

dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                               

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich 

prawidłowość i aktualność (należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których 

mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez 
zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp) 

Nazwa postępowania 

Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy, 

do której dokumenty 

zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub 

dokumentów (znajdujących się w 

posiadaniu zamawiającego). 3 

 

 

 

  

 

11)  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (jeśli 

dotyczy)* 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

SKŁADANE NA PODSTAWIE z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczam, że*: 

A. ………………………………………………………… (Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące 

roboty budowlane……………………………………………; 

 
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp. 



B. ………………………………………………..(Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące roboty 

budowlane………………………………………………….…; 

Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z powyższą 

deklaracją. 

*Konieczność złożenia takiego  oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 

ust. 2 i 3 PZP tj. : 

⎯ gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek 

dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP lub 

⎯ gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.  

12) Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 Pzp: 

□ żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

□ wskazane informacje oznaczone nazwą pliku „…………………………………” stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne. 

13) [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom]4:  

l.p. Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane) 

a)   

b)   

 

 

 

 

 
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


