
Numer sprawy PZ.271.4.2021                            Załącznik nr 2 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, REGON, NIP/PESEL, adres e-mail) 

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

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

 

Nawiązując do ogłoszenia znak sprawy PZ.271.4.2021 – pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej                    

w Zdzieszulicach Górnych - Etap II” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Niedyszyna – Postękalice”, oświadczamy, iż złożona oferta dotyczy: 

            

 ❑ Części nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II                     

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi                     

w SWZ w cenie: 

netto……………………zł,  

VAT …………..% w wysokości…………………zł,  

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

 

2. Udzielamy .................... - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, 

licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

 

          

 

   ❑ Części nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna-    

 Postękalice 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ 

w cenie ryczałtowej: 

 netto……………………zł,  

VAT …………..% w wysokości…………………zł,  

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

 

2. Udzielamy .................... - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia 

bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

 

3. Czas reakcji na zgłoszoną awarię………………godzin.  

 

 

 



4. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ, został przez nas 

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach. 

 

5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ. 

 

6. Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w SWZ.  

 

7. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego                   

w SWZ. 

 

8. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

oferty i wykonania zamówienia. 

 

9. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia            

 Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:  

 

Części nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II                        

L.p. Nazwa/firma, adres podwykonawcy Powierzane czynności 

 
 

 

 
 

 

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom) 

 

 

Części nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna- Postękalice 

 Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia            

  Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:                        

L.p. Nazwa/firma, adres podwykonawcy Powierzane czynności 

 
 

 

 
 

 

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom) 

 

10. Oświadczenie dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Części nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych – Etap II 

 Nie zamierzam(-y)  polegać na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów            

 Zamierzam(-y) polegać na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

W zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

Przez okres……………………………………………………………………………………………..…… 



 

 

Części nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedyszyna- Postękalice 

  Nie zamierzam(-y)  polegać na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów            

 Zamierzam(-y) polegać na  zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

W zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

Przez okres……………………………………………………………………………………………..…… 

 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ( wypełnić 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……………………………………………; 

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 

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. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

 w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

                              

 


