Załącznik nr 2 do SIWZ
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa:

____________________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________________

Nr REGON firmy:..................................................... Nr NIP ........................................................
Nr. tel......................................................................... Nr fax .........................................................
Adres e-mail ..............................................................Strona www ................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-03/10 na dostawę echosondy naukowo –
badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposaŜeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w
Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza
naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda)”, finansowanego ze środków Funduszu
Nauki i Technologii Polskiej.

Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za
cenę : ……………………………………………………………………………………………..
Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto (z VAT)

wartość brutto (z VAT) słownie…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, Ŝe:
1. Zapewniamy dostawę echosondy stanowiącej przedmiot zamówienia, którą wykonamy w
terminie ………………………....od dnia podpisania umowy,
2. Termin płatności ……………… dni.
3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi*/z pomocą podwykonawców, którym
powierzymy do wykonania ………………………..………………………………………..*
4. Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….........................dni
5. Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:……………………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
7. Oświadczamy, Ŝe zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na
terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty,
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atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie powyŜsze wymogi w zakresie norm
oraz, Ŝe dokumenty te dostarczymy na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego.
8. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iŜ załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).
9. Na ….... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty
Osoby do kontaktów z zamawiającym:
Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy:
1).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
2).…………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko – zakres odpowiedzialności)

tel. /kontaktowy /faks: ……………………………………………………………………………
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Imię, nazwisko.......................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax..........................................................
Zakres*: (właściwie zaznaczyć)
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczam ponadto, Ŝe:
1) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z
uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej
modyfikacji),
2) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń
oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
3) akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złoŜoną ofertą,
4) Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiającego,
5) UpowaŜnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania
oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w
imieniu firmy* jest:
……………………............................................................................................................
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6) Tajemnica Przedsiębiorstwa: korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, Ŝe informacje:
........................................................................................................................................................
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:
……….............................................................................................................................................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Uwaga: ZastrzeŜone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złoŜone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
zamieszczone stosowne odsyłacze.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1/…..................................................................................
2/…..................................................................................
3/…..................................................................................
4/…...................................................................................
5/…..................................................................................
6/…..................................................................................
7/…..................................................................................
8/…..................................................................................
9/…...................................................................................
10/…..................................................................................
ZastrzeŜenie wykonawcy
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………….................................................
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Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….................................................................................................

…..................., dnia ….................

…....................................................
Podpis i pieczęć imienna
upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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