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OS-DIR.264.6.2022 

Załącznik nr 2  

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu wyłączonym z obowiązków stosowania  przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ”ustawą”(na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt. 1 ustawy jw.) pn.:  

„Konserwacja klimatyzacji w budynku przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie”. 

 

 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................………………..   

REGON ............................................................................. 

KRS/CEiDG ………………………………….………………………………………. 

nr telefonu …………………………………..  

 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w IWZ i jej 

załącznikach  

za cenę brutto: ……………………………………. 

Lp. Zakres 

Ilość 

Jm. 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Wartość 

netto zł 

Podatek 

23% zł 

Wartość 

brutto zł 

kol. 1 x kol. 

2 
kol. 3 x 23% kol. 3 + kol. 4 

1 2 3 4 5 

1 

Konserwacja i serwisowanie 

urządzeń wskazanych w 

załączniku nr 2 do OPZ 

4      

2 

Materiały w zakresie 

określonym w §5 pkt. 3 

wzoru umowy (20% pozycji 

1) 

4     

RAZEM  

 

 

2. Oświadczamy, że czas reakcji w zamówieniu podstawowym czyli czas przystąpienia 

do usuwania awarii wynosi:  

 - 1 doba  - 2 doby  - 3 doby  - 4 doby 

Wykonawca zaznacza odpowiednio wybrany „kwadrat” zgodnie z zapisami w części dotyczącej 
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kryteriów w SWZ. 

UWAGA! 

W przypadku niezaznaczenia żadnego czasu reakcji, zaznaczenia kilku czasów reakcji lub podania 

innego czasu reakcji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 

maksymalny czas reakcji w IWZ (tj. 4 doby). Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „czas 

reakcji w zamówieniu podstawowym”. 

 

3. Oświadczamy, że: 

 Wykonawca JEST zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i 

usług* 

 Wykonawca NIE JEST zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i 

usług*  

na podstawie …………………………………………………………………….. 

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że 

Wykonawca  jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. 

 

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i zdobyliśmy 

informacje konieczne do przygotowania oferty. 

6.  Oświadczamy, że postanowienia zawarte w IWZ i wzorze umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7.  Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Istotnych Warunkach 

Zamówienia. 

8. Oświadczam, że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wyrażam(y) 

zgodę na przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych. 

9.  Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

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

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu8. 

10. Prosimy o zwrot wadium na numer konta: nie dotyczy  

11. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) ………………………………………; 

2) ………………………………………; 

3) ………………………………………. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: ……………………………………………………………….……… 

e-mail    .............................................................................................................. 

 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 


