
Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/7/2022 

 

……………………, dnia ………….. 

 

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………    

REGON: ………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………………  

Telefon: ………………………………………… 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  

…………………………………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

 

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

(imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób reprezentujących wykonawcę) 

 

Status wykonawcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (*wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorca* 

 mały przedsiębiorca* 

 średni przedsiębiorca* 

 duży przedsiębiorca* 

 

OFERTA 

 

1. Działając w imieniu wykonawcy (wykonawców) w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zamówienie na usługi 

Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali 

koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

NA USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN. 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na 

potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/PN/7/2022 

 



składam ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia 

(„SWZ”) za łączną cenę w wysokości: 

 

………………………… zł (słownie: …………………) brutto, w tym: 

 

- podatek VAT według stawki ……% w wysokości ………………………… zł, 

 

- cena netto …………………… zł. 

 

2. W zakresie kryterium oceny ofert  pn. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 

Wykonawca oferuje skierowanie do realizacji osób wskazanych w tabeli, stanowiącej Załącznik nr 5 do 

SWZ – Wykaz osób. 

 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść 

zamawiający za wykonanie zamówienia. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty (wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;* 

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i w związku z tym wykonawca informuje, 

że:* 

1) usługi, których świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego obejmują: 

………………………………………………………………………… 

2) wartość usług objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, 

wynosi ……………… zł; 

3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie - …………%. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia (*skreślić lub pozostawić niewypełnione albo uzupełnić, jeżeli wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia oraz ponadto podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani): 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy* Nazwa podwykonawcy* 

  

  

  

 

6. Wykonawca oświadcza, że zdobył niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i zapoznał 

się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do niej oraz że akceptuje wszystkie warunki 

w niej zawarte. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej 

zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z „Wzorem Umowy” 

stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 90 dni, tj. do dnia 16 marca 2023 r. 



 

9. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w pliku (wypełnić jeżeli dotyczy), t. j.: ……………. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o 

których mowa powyżej zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawna część oferty skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). 

 

10. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne określone w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w związku z realizacją 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w przypadku zmian zakresu lub celu 

pozyskanych danych osobowych. 

 

11. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron. 

 

12. Do niniejszego formularza ofertowego wykonawca załącza: 

1) Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób 

2) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy; 

3) ….. 

4) ….. 

 

 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby umocowanej do reprezentowania wykonawcy) 


