Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Słowackiego 19A
01-592 Warszawa
WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymieniają wszystkich wykonawców ze wskazaniem
pełnomocnika (lidera))

Lp. Pełna nazwa(-y) wykonawcy(-ów)
(firma)
2

1

Adres
(siedziba)
3

NIP/REGON

KRS/CEIDG

4

5

Dane kontaktowe Wykonawcy:
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona
będzie wszelka korespondencja)

adres korespondencyjny:
osoba wyznaczona do kontaktów:
(imię i nazwisko)

adres e-mail:
nr telefonu:
nr faksu:
Informacje do celów statystycznych:
Wykonawca jest:
mikro/małym/średnim przedsiębiorcą
spółdzielnią socjalną
zakładem pracy chronionej
zakładem aktywizacji zawodowej

TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE

OFERTA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego
na
wykonanie
ul. Broniewskiego 9a w Warszawie

remontu

pomieszczeń

biblioteki

przy

(znak sprawy: ADM-071-36/18)

Ja(my) niżej podpisany(-i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia:
1. SKŁADAM(-Y) NINIEJSZĄ OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA:
1) za cenę brutto:

…….…….............................zł;

2) z terminem realizacji:

…………….tygodni od dnia przekazania terenu robót;

3) z okresem gwarancji:

………………….lat;

4) na warunkach płatności:

zgodnych z postanowieniami wzoru umowy.

2. OŚWIADCZAM(-Y), ŻE:
1)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ;

2)

podana w ofercie cena zawieraja wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji
umowy;

3)

zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń;

4)

akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do:
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i wysokości i podanej
w SIWZ;

a)
b)

5)

zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców*/przy udziale
podwykonawców w następującym zakresie*:
L.p.

6)

Planowana do powierzenia część zamówienia
(wskazać zakres wykonywanego świadczenia)

Nazwa (firma) Podwykonawcy

niniejsza oferta jest jawna za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. , które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnodostępne;
(jeżeli dotyczy, należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

7)

wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2;

8)

ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis)

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).
2 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).

* niepotrzebne skreślić

