Załącznik nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………

fax: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy i/lub adres do korespondencji)

ZAMAWIAJĄCY:

Młodzieżowy Ośrodek
w Radzionkowie
ul. Gen. Sikorskiego 74
41-922 Radzionków

Wychowawczy

OFERTA
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka)
wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal”

OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka)
wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal”
ZA KWOTĘ RYCZAŁTOWĄ:
BRUTTO: .............................................. zł, w tym VAT ………%

Oferuję dodatkowy okres gwarancji i rękojmi:
Dodatkowy rok gwarancji i rękojmi (łącznie 6 lat)
Dodatkowe dwa lata gwarancji i rękojmi (łącznie 7 lat)
* Wykonawca zaznaczy wybór poprzez postawienie znaku X przy wybranym dodatkowym okresie gwarancji i rękojmi.
Brak deklaracji ze strony Wykonawcy skutkować będzie przyjęciem podstawowego okresu gwarancji i rękojmi.

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 1

1



Mikroprzedsiębiorstwo



Małe przedsiębiorstwo



Średnie przedsiębiorstwo

w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1.

2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
akceptujemy wszystkie jej zapisy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że akceptuję warunki płatności wskazane w treści SIWZ.
Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.
Oświadczam, że przedmiot umowy zostanie wykonany do 27 listopada 2020 roku od dnia
zawarcia umowy.
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.
…

W przypadku niewypełnienia tabeli, Zamawiający uznaje, że Wykonawca wykona zamówienie
bez udziału podwykonawców.
6. Oświadczam, że projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie
umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie
umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
9. Wadium w wysokości ........................... zł zostało wniesione do Zamawiającego w dniu
….…..………… w formie …………………………………………………………………….…
10. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Rozdziału XXVIII SIWZ – Obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

……..…………………..………………………………
/miejscowość, data/

………………………………………………………………….
/podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

____________
1)

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).
* 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)

