
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

………………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP: ................................. 

REGON: ......................... 

tel.: .................................. 

faks: ................................ 

e-mail: …………………… 

O F E R T A  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę i dystrybucję 

paliwa gazowego do Zakładu Poprawczego , ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 1 października 2015 r. do  

30 września 2016 r., zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

a) cena całkowita netto: ………………………………….zł. 

słownie :…………………………………………………………………złotych 

b) podatek VAT w wysokości………% tj. ………………zł. 

słownie…………………………………………………………………..złotych 

c) cena całkowita brutto: …………………………………zł. 

słownie………………………………………………………………….złotych 

2. Oświadczamy, że termin płatności wynosić będzie …… tygodnie. ( Termin płatności musi 

mieścić się w przedziale od 2 do 4 tygodni). 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione 

przez Zamawiającego jako załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania 

ofert. 

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnienie tych warunków. 

5. Wykonawcę reprezentuje: 

…………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, nr 

telefonu). 

6. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007.50.331 z zm.)
1
. 

7. Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż 

wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



 

8. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty: 

Lp. Nazwa dokumentu 

1  

2  

…  

…  

 

Oferta wraz z dokumentami zawiera ...........................ponumerowanych stron. 

 

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

 ………………………………………….. 

miejscowość i data                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób 

upoważnionej(ych) 

                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 


