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WA – 271 – 1/18 

Załącznik nr 2 do SIWZ- 
Formularz ofertowy 

 
…………………………………. 
(pieczęć firmowa z nr tel. i faxu) 
 
 

 
 

OFERTA CENOWA 
na zamówienie pod nazwą: Dostawa „Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych i sprzętu, 

niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2S) i mniej 
dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych” 

 
 
Dane wykonawcy:  
 
Nazwa firmy: 
 .......................................................................................................................................................................... 
 
siedziba z pełnym adresem:  .................................................................................................................... 
 
Nr tel. .............................. , nr faksu .................................., e – mail: .......................................... 
 
Nr REGON ......................................................, Nr NIP: ............................................................. 
 
I.   W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych zobowiązuję się do sprzedaży: (oferowany przedmiot zamówienia):  
      

…………………………………………………………………………………………………………………… 
      

…………………………………………………………………………………………………………………… 
      

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych 
zastrzeżeń; 

2) zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załączniku nr 1 do SIWZ; 

3) akceptuję warunki wzoru umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

2. Zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę, zgodną z ww. wzorem, 
w  terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

3. Łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi………………………..zł    
(słownie:………………..…………..……………………………………………………………………złotych 
i …/100), cena netto wynosi: ……………………………….… zł. 

 
4. Cena łączna, określona w ust. 3, jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) wszelkie koszty związane z dostarczeniem urządzenia, w tym koszty transportu do miejsca 

świadczenia i związane z jego zwrotem (reklamacją) oraz koszty ubezpieczenia; 
2) udzielenia i realizacji gwarancji jakości; 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2018 r.   
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6. Miejsce dostawy:  Wydział Elektryczny, Okręgowy Urząd Miar w Krakowie,  
 

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11. 
 

7. Okres gwarancji:………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu składania ofert. 

 
9. Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (wypełnić o ile dotyczy): 
 
    …………………………………………………………………………………………………………. ………. 

 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ aktualne 

na dzień złożenia oferty wraz z  podpisanym  załącznikiem nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazujemy zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) 
następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego są 
dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych: 

      
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Oferta została złożona na ........................... stronach. 
 
 
                                                                                       ………………………………………………….. 

                                                     data i podpis wykonawcy 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW  

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 
                [  ] Tak                                                                    [  ] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: 
 

Zakresu prac objętych 
przedmiotem zamówienia, który 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy / 
podwykonawcom 

Procentowy udział  lub 
wartość część 

zamówienia, jaka 
zostanie powierzona 

podwykonawcy / 
podwykonawcom  (o ile 

jest znana)                

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

Czy podwykonawca 
jest podmiotem, na 

którego zasoby 
powołuje się 

Wykonawca na 
zasadach art. 22a 

ustawy Pzp 

……………………………… …………………. ……………………. TAK / NIE* 

……………………………… …………………. ……………………. TAK / NIE* 

……………………………… …………………. ……………………. TAK / NIE* 

* (niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
         
                        …………………………………………………. 

                                        data i podpis wykonawcy 

   


