Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
do postępowania o zamówienie publiczne pt.:
„Wykonanie modernizacji pomieszczeń dla zwierząt doświadczalnych w Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych Instytutu Fizjologii i
Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nazwa....................................................................................................................................................
Adres......................................................................................................................................................
Nr telefonu…………………………/faksu.......................................................…………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………...
NIP......................................................................... nr REGON..............................................................
Zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:....................................... zł brutto
słownie zł,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… w tym: cena netto …………. zł oraz podatek VAT (…%) w kwocie: …………………. zł.
zgodnie z załączonym przedmiarem robót;









1. Oświadczam, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:
w cenie oferty uwzględnił/li wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt 7 SIWZ;
uważa/ją się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
akceptuje/ją proponowany przez Zamawiającego projekt umowy bez zastrzeżeń;
wskazanym poniżej podwykonawcom1):
Nazwa....................................................................................................................................................
Adres......................................................................................................................................................
zamierza/ zamierzają powierzyć następujące części zamówienia…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie ……… dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia 14 dni od daty wystawienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się udzielić gwarancji na wykonane roboty określone w przedmiocie zamówienia. Gwarancja będzie
obowiązywać w okresie ............. miesięcy od dnia odbioru końcowego.
6. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ..
tel. ……………………………..,
fax …...……………………………………..
7. Nasze konto bankowe …………………………………………………………………………….
8. Nasz adres internetowy (URL)…………………………………..………………………………..
9. Nasza poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………….…………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

_____________________________________
Podpis osoby/osób uprawnionych
1) niewypełnienie

powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
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).
2)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).

