Załącznik nr 2 do SIWZ
ZS2.2720.1.2018

Miejscowość ................................... , dnia .................................

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
w Rypinie
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
........................................................................................................................................................
Adres*:………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna Wykonawcy…………………………………………………………………………........
Nr tel.* ………………………………………………………………………………………………………
REGON*:……………………………………………………………………………………………………
NIP*:…………………………………………………………………………………………………………
Nr faksu* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję………………………………………
Adres e-mail* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję…………………………………
1.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół
nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego w formule
zaprojektuj i wybuduj oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami za cenę
ryczałtową brutto w wysokości zł: ....................................
(słownie zł: ………………………………………..……………..………………………………...),
w tym podatek VAT.

2.

Oświadczamy, że:
2.1. na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy ………………. lat (co najmniej 5 lat)
gwarancji, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami;
2.2. określony w SIWZ termin wykonania zamówienia skrócimy do dnia …………………….

3.

Oświadczamy, że:
3.1. cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;
3.2. akceptujemy określone we wzorze umowy warunki płatności: rozliczenie w dwóch
transzach w oparciu o wystawione faktury: pierwsza po wykonaniu następujących prac:
projekt, fundamenty, ściany, stolarka okienna, dach. Podstawą do wystawienia faktury
będzie protokół odbioru robót potwierdzający zakres wykonanych robót, podpisany
przez inspektora nadzoru oraz druga na podstawie protokołu odbioru końcowego
bezusterkowego przedmiotu umowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla
zamawiającego, z zastrzeżeniem że jeżeli w wykonaniu przedmiotu umowy uczestniczył
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
albo w której wykonaniu uczestniczył podwykonawca, dalszy podwykonawca,
usługodawca lub dostawca, na podstawie przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej
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za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, stanowi dodatkowo oświadczenie podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy, że wszystkie należności z tytułu
zrealizowanych przez niego części przedmiotu umowy zostały uregulowane, termin
płatności – 14 dni;
3.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
3.4. zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz zdobyliśmy wszelkie informacje
konieczne do przygotowania oferty;
3.5. do dokumentacji przetargowej nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
3.6. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu
zamówienia w terminie i w sposób zgodny z warunkami określonymi w SIWZ
i niniejszym formularzu ofertowym;
3.7. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego;
4.

Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia
podwykonawcom:

Lp.

5.

Nazwa (firma) podwykonawcy

Opis części zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć do realizacji przez
podwykonawcę

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy informuję, że wybór oferty
(właściwe zaznaczyć):
nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –
w następującym zakresie:
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest:
………………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
tel. ………………………………
8. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
(właściwe zaznaczyć)?
TAK
NIE
Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.:
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
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b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR,
c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów
EUR.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ............................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................................
(wpisać nazwy odpowiednich załączników)

……...............................................................
Podpis Wykonawcy/Podpis(-y) osoby(osób)
wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a)

*-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy;
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