Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania 1/RB/DE/2020

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):
…………………………………………………………………………………………………
tel.:………………………………………………………… fax.: ……………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………….…
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez
Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny w przedmiocie: "Kompleksowa realizacja
przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia
mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej"
oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, nie stwierdziłem błędów, braków w OPZ i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń.
2. Akceptuję Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 8 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni a wymagane
wadium (10.000,00 zł) zostało wniesione w formie: ....................................................
4. Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione
w pieniądzu:
........................................................................................................................................
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę (kryterium nr 1):
- netto: ………………… PLN (…………………………………………. złotych),
- podatek VAT: ……….. PLN (…………………………………………. złotych),
- brutto: ………………... PLN (…………………………………………. złotych).
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w SIWZ, w tym SOPZ.
6. Oferuję 36 / 48 / 60 * miesięcy gwarancji (kryterium nr 2).
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7. Należę/Należymy do grupy mikroprzedsiębiorstw bądź małych lub średnich
przedsiębiorców1
TAK*
NIE *
8. Podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia (Jeżeli jest to
wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców – nazwę,
siedzibę, dane kontaktowe wraz z ich przyporządkowaniem do danych części
zamówienia):
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................
(należy podać części zamówienia i ewentualnie dane podwykonawców zgodnie z treścią tego punktu lub wpisać „nie dotyczy”
jeżeli zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie)

9. Wykaz podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków działu
w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………….., dnia ……………2020 r.

......................................................
Wykonawca

* niepotrzebne skreślić
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Definicja zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
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