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                                                                                                    Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
Znak sprawy: ZP.263.22.1.2023.SPP 

 
F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………………………………..... 

(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

 
……………………………………………………….......... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

              Do: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Siemianowicach Śląskich 

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem na „Remont pomieszczeń w budynku położonym      

przy ulicy   Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich – II postępowanie” oferujemy wykonanie    

przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem ofertowym, zgodnie z 

kosztorysem  ofertowym za: 

• CENĘ BRUTTO: ...................................... ZŁ, w tym podatek VAT ...........%, w kwocie ......... 

  

Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego 

i terminowego wykonania zamówienia. 

         Szczegółową kalkulację ceny stanowi kosztorys ofertowy będący załącznikiem do oferty. 

        

        KRYTERIUM POZACENOWE: 

• DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE: ............... miesięcy. 
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1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego oraz ze wszystkimi 

załącznikami dołączonymi do niego, a zwłaszcza z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę(imy) 

żadnych zastrzeżeń, 

2. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie do dnia 30 

kwietnia 2023r. 

3. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego 

oraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania. 

4. Oświadczam(y), że wskazuję(my) dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:(wypełnić, 

jeśli dotyczy). 

      KRS https://ems.ms.gov.pl, numer: ………………………………...… 

 

      CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl, numer: …………………………… 

 

      inne ……………………………numer: ……………………………….......... 

 

        5.    Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać: (* zaznaczyć właściwe znakiem "X") 

• [       ]       samodzielnie* 

• [       ]       przy pomocy podwykonawców* 

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wypełnia poniższą tabelę: 

Wskazanie części zamówienia, które 

zamierzamy zlecić podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy 

  

  

 

 

 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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6. Oświadczam/my, że jestem/śmy związana/ni ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego 

terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym). 

7. Oświadczam/my, że projekt umowy zastał przeze mnie/ przez nas zaakceptowany                                

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu oraz zapoznałem się z treścią „Klauzuli informacyjnej”, zawartej w zapytaniu 

ofertowym. 

9. Złożona oferta: (zaznaczyć właściwe znakiem "X") 

[       ]   nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług; 

[      ]   prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

…............................................                                                                        …........................................ 

Miejscowość i data                                             podpis osoby/osób uprawnionej/ych do 
         reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

Załącznik: 

Kosztorys ofertowy 

 

 


