Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP:

KRS/CEIDG

nr tel.

nr faks

e-mail
FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi - wdrożenie i funkcjonowanie systemów
informatycznych w projekcie pod nazwą „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz
Gminie Strzegom”, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i uwarunkowaniami
zawartymi w SIWZ i Wzorze umowy oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena oferty brutto ………………………………. PLN
słownie złotych ………………………………………………………………………………………
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości 23 % tj. w kwocie ……………………………….

1) Informujemy, że
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług*

obowiązku

_____________________________________________________________________
(nazwa(rodzaj) towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

o wartości bez podatku wynoszącej ___________________________ zł netto*
(art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

2) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Deklarujemy udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot na okres ………………..
miesięcy.
4) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w kwocie …………. PLN w formie
…………………………………………………………………………………………....…………
Wadium (wniesione
w formie pieniężnej) należy zwrócić na konto nr:
……………………………………………….…………………………………………………………..
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5) Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:

(wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

6) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*:
1) ....................................................................................................................................
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

2) ....................................................................................................................................
(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

7) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny brutto oferty, w następującej formie: ……………………..
8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do jej zawarcia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9)

Czy Wykonawca jest:
- mikroprzedsiębiorstwem

[…..] TAK

[.....] NIE

[.....] TAK

[.....] NIE

[.....] TAK

[.....] NIE

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
10
osób
i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów
EURO
- małym przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
50
osób
i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów
EURO
- średnim przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo,
które
nie
jest
mikroprzedsiębiorstwem
ani
małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza
50 milononów EURO lub roczna suma
bilasowa nie przekracza 43 milionów
EURO
(zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są
wymagane wyłącznie do celów statystycznych)
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Data:
.……....………………………………………..
(podpis)*

* - niepotrzebne skreślić

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3

