ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SIWZ
Wykonawca
………………………
………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6 B
19-200 Grajewo
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko)

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Modernizację Ewidencji Gruntów
i Budynków dla jednostki ewidencyjnej: gmina Rajgród Id 200404_5” my niżej podpisani

.…….………………………………………………………………………………………….
………...
……………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:
I.CENA OFERTOWA

A. Wypełniają wyłącznie Wykonawcy będący płatnikami podatku VAT
Cena netto

Stawka VAT

Podatek VAT

Cena brutto

…......................... zł

………….%

….................. zł

…….…...............................zł

Cena brutto za wykonanie prac I etapu

……………………………………..zł

Cena brutto za wykonanie prac II etapu

…………………………………………..zł

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są płatnikami podatku VAT
Cena brutto
……………………………………………………………………….…...............................zł
Cena brutto za wykonanie prac I etapu

………………………………………..zł

Cena brutto za wykonanie prac II etapu

…………………………………………..zł

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Warunki Gwarancji

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy ………… miesięcznej gwarancji zgodnie
z warunkami podanymi w SIWZ.
1.Sposób reprezentacji Wykonawcy**/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(*Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja).

2.Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku oraz ich
wartość bez kwoty podatku:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(wypełniają Wykonawcy którzy zaznaczyli opcję , iż wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)

3. Wykazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu: polegamy/ nie polegamy** na
zasobach innych podmiotów.
Zasoby innych podmiotów (wskazać zasoby):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(wypełniają wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów)

Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
(wypełniają wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów)

4.Zamówienie wykonamy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców**.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zakres powierzonych robót):
1)………………………………………………………………………………….......................
2)………………………………………………………………………………………………...
3)……………………………………………………………………………………………
(Wypełniają Wykonawcy którzy będą korzystać z pomocy podwykonawców przy realizacji zamówienia )

Nazwa i adres podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
5. Na zasoby podwykonawcy powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postepowaniu/ nie powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu**.

Nazwa podwykonawcy na zasoby którego powołujemy się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postepowaniu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają Wykonawcy powołujący się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postepowaniu)

6.Dane Wykonawcy do kontaktu:
1) adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
...................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu:…………………………………………………………………….....
3) e – mail……………………………………………………………………………………..
7.Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
1)..................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu ………………………………………………………………………..
3) e-mail: ....................................................................................................................................
8.Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30 czerwca 2019 r.
2) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 8
do SIWZ.
3) ofertę sporządzono zgodnie z SIWZ,
4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9.Oferta została złożona na ……………stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr….do nr……
10.Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić
wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Informacje dodatkowe:
W związku z obowiązkiem podawania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzielenie
zamówienia publicznego informacji na temat wykonawców, którzy złożyli oferty,
Zamawiający zwraca się z prośbą o wskazanie czy*:
Wykonawca należy do sektora MŚP/ Wykonawca nie należy do sektora MŚP.
Miejscowość………………
Data……………………….
...............................................
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

**niepotrzebne skreślić

