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Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312  

im. Ewy Szelburg - Zarembiny 
ul.  W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
_________________________, dnia _________________ r. 

                                                            

      

 

 

 

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

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

REGON ................................................... NIP ........................................................  

TEL. ........................................................FAX.................................... 

e-mail:………………………………………………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „doposażenie w pomoce dydaktyczne 

Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie”, nr sprawy: S.D.26.16.2017, 

niniejszym składamy ofertę na przedmiotowe zamówienie w części ... (wskazać odpowiednią część 

zamówienia): 

 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ______________________________ zł 

(słownie: ______________________________________________________ złotych), na którą to kwotę składa 

się cena __________________________ zł netto wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 

_________________ zł. 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdz. VII SIWZ i wynika z kosztorysu 

ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej oferty. 

3. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Rodzaj towarów, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: _____________ 

____________________________________________________________________________________________________.  

Wartość ww. towarów bez kwoty podatku wynosi: ___________________________________________ zł. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie 

informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 

następującym podwykonawcom: 

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

mailto:sp312@edu.um.warszawa.pl
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Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

naszej oferty. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

__________________________________________________________________________,  

e-mail: _____________________________________________________________________ 

 

9. *Wykonawca dodatkowo udziela gwarancji mechanicznej na wszystkie elementy składające się 

na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy obejmującej uszkodzenia mechaniczne 

powstałe w tych elementach w okresie gwarancyjnym na skutek korzystania z nich przez uczniów 

lub pracowników zamawiającego.  

10. *Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie 

elementy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia na okres ......- krotnie_ dłuższy od okresu 

gwarancji oferowanego przez producenta (okres gwarancji oferowany przez producenta 

wskazany został w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty). 

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________  

(podpis wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić 
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