
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa wykonawca : ………..………………………………………….……………………….……………………………………………. 

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………..……………………………………….... 

NIP: ………………………………………….…….…………….REGON: …………………………………………..………………………….. 

Tel:. ..................................………….....……………fax:  ……......................................……………....................……… 

e-mail: ………………………………………………………… strona www. ………………………………………………………….…….. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę mistrzowskiego fagotu 

do gry solistycznej i orkiestrowej wraz z futerałem i akcesoriami na potrzeby Sinfonii Varsovii 

Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

Nazwa 

instrumentu 

Producent 

instrumentu 

Model; podstawowe parametry 

techniczne instrumentu oraz 

wyposażenie, rok produkcji, 

nr seryjny instrumentu 

szt. 

 

Cena 

netto PLN 

Podatek 

VAT 

PLN 

Cena 

brutto PLN 

fagot   1    

 

 

1. Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji na przedmiot umowy na okres …………………………… lat. 

(wpisać okres oferowanej gwarancji w pełnych latach: 1 rok, 2 lata lub 3 lata). 

 

2. Firmy podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy (jeżeli dotyczy): 

 

Dane podwykonawcy Zakres 

   

   

 

3. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

 

TAK*                       NIE* 

* proszę wybrać odpowiednio 

 

4. Wykonawca oświadcza, że: 



 

* wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług 

……………………………………………………………………………………………………………………… o łącznej wartości netto 

(bez podatku VAT) wynoszącej ………………………………………………………………………………………………………… 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 

istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz że w razie wyboru jego oferty 

zobowiązuje się zawrzeć umowę z Zamawiającym uwzględniającą istotne postanowienia umowy. 

 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe wykonawca pozyskał  w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

9. Załącznikami do oferty są: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)    (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 


