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ZAŁĄCZNIK NR 2 do zaproszenia 
OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie zadania pn.: 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Leśna 41 Kudowa – Zdrój poprzez docieplenie 
ścian zewnętrznych 

Data:    ..........................................                                                 
 
Nazwa Wykonawcy:............................................................................................................................. .............. 

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

Adres Wykonawcy: 
 
 ............................................................................................................................. ............... 

(ulica, nr domu, nr lokalu)  
……………………………....................................................................................................... 
(kod, miejscowość, województwo, powiat) 
............................................................................................................................................ 
(adres internetowy, e-mail) 

 
Adres korespondencyjny Wykonawcy: 

............................................................................................................................. ............... 
(nazwa) 
............................................................................................................................. ............... 
(ulica, nr domu, nr lokalu)  
……………………………....................................................................................................... 
(kod, miejscowość, województwo, powiat) 
............................................................................................................................. ............... 
(adres internetowy, e-mail) 

Numer telefonu ................................................. i telefaksu ................................................. 
 
NIP / PESEL  .......................................................  REGON ........................................................  

 

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia  Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Leśna 41 
Kudowa – Zdrój poprzez docieplenie ścian zewnętrznych” w zakresie określonym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) za cenę: 
 
Cena brutto ……………………………………….……….. zł 

 
 
( brutto słownie :……………………………………………………………………………………………………………...) 
 
 
cena netto ……………………………………. Zł;      Podatek VAT    kwota ……….………………zł 
 
 
Cena jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym. 
 
Udzielamy rękojmi za wady na okres 36 miesięcy oraz gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia na okres 36 
miesięcy.  
 
 
 
.................................................................  ............................................................................. 
podpis Wykonawcy 

       Miejscowość, data                           
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1. Termin / maksymalny czas przekazania terenu prac i rozpoczęcia robót ustala się na 5 dni roboczych licząc 
od dnia podpisania umowy.  

2. Oświadczamy, że: 
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
b) Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do 

negocjacji 
c) Oświadczamy, że postanowienia określone we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane 

bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

d) Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie 
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny 
na dzień sporządzania oferty. 

 
3. Roboty objęte niniejszym postępowaniem wykonam  

 
we własnym zakresie*)/z udziałem podwykonawców *) 
 

4. Oświadczam, że termin płatności wynosić będzie: 14 dni 
5. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest: 

…………………………………………………… tel. …………………………………………………………………. 
6. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**) / wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania***): 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

Od Do 

a)     

b)     

7. 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.***)  

PODPIS ……………………………………………… 
Uwaga: 
*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy uzna, iż któreś z informacji zawartych 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust.4 Pzp.   
.***) 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). 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................ – str.   ………. 
2) ................................................................................ – str.   ………. 
3) ................................................................................ – str.   ………. 
4) ................................................................................ – str.   ………. 

 
 
.................................................................  ............................................................................. 
podpis Wykonawcy     Miejscowość, data                           
 
*) niepotrzebne skreślić 


