Załącznik nr 2 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY
..…………………
/miejscowość i
data/

……………………………………..
/pieczęć Wykonawcy/

Nazwa i siedziba /adres Wykonawcy/nr faks/nr telefon/e-mail:
……………………………………………………………………………………………………
Do: Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o.
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: "Malowanie słupków opon
zabezpieczających tor samochodowy”.
oświadczamy, iż:
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w siwz (2 500 słupków) w
zakresie:
a. za cenę netto ……………………………. zł (słownie ……………………………) plus
należny podatek VAT, cena brutto ………. zł (słownie: ……………………..);
b. z terminem gwarancji ……………… miesięcy (min. 24 m-ce) licząc od dnia
podpisania bezwarunkowego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia;
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić
wymienione w siwz wymagania i żądania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w treści
siwz.
4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*.
Niżej wymienionym podwykonawcom powierzymy do realizacji następującą część
(części) zamówienia:
………………………………….
(firma podwykonawcy)

-

…………………………………………………………….*
(zakres powierzanej części zamówienia)

5. Oświadczamy, że zawarte w siwz istotne postanowienia umowy (łącznie z umową
dotyczącą danych osobowych) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, iż podany powyżej nr faksu zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do
przyjęcia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postępowania.
7. Oświadczamy, że następujące informacje:

………………………………………………………
………………………………………………………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8. Informuję, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego - jeżeli nie poniższe należy przekreślić/jeżeli

tak należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
Dotyczy:
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 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).
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. ...........................
b. ………………...
*niepotrzebne skreślić
Podpis:
………………………………..

