
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
 

 

…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy 
 

O F E R T A 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Stadninę Koni Janów 

Podlaski Sp. z o. o., Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski, w trybie zaproszenia do złożenia 

oferty na: 

„zmianę sposobu użytkowania wiaty magazynowej do przechowywania słomy na 

zagrodę dla młodego bydła” 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca reprezentowany przez (imię i nazwisko osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentacji 

Wykonawcy(ów):  

....................................................................................................................................................... 

Nazwa i siedziba Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres):  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

REGON ....................................., NIP .................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko): …………........................ 

Tel. ............................; Faks .............................; E-mail ........................................... 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję (jeżeli inny niż adres siedziby):  

....................................................................................................................................................... 

  

II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA: 

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie zaproszenia do 

złożenia oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu: 

1. Oferuję(emy) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

brutto …………………………. zł. 

(słownie: ............................................................................................................zł brutto). 

netto ………………………….. zł. 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie określonym w 

Zaproszeniu. 



3. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane 

roboty budowlane, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, na okres 36 

miesięcy. 

4. Akceptuję(emy), iż rozliczenie-zapłata odbywać się będzie na zasadach opisanych w 

Zaproszeniu i wzorze umowy. 

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Oświadczam(y), że: 

1. w cenie mojej(naszej) oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

2. zapoznałem(liśmy) się z treścią Zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnoszę(simy) do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte. 

3. oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z Zaproszeniem i wzorem umowy; 

4. uważam(y) się związany(ni) niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

 

IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest: ........................................., e-mail...................................., tel./faks 

........................... (wypełnić jeżeli inna niż w sekcji I) 

 

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 

INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO: 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

VI.  SPIS TREŚCI 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie dokumenty i 

oświadczenia dołączone do oferty): 

1) ................................................................., 

2) ................................................................., 

3) ................................................................. 

 



 

 

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

miejscowość i data  Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) 

Wykonawcy 

 

 

 Jeżeli dotyczy w formularzu należy wypełnić (uzupełnić), wszystkie miejsca wskazane (wykropkowane)             

„ ..............” lub przeznaczone do wypełnienia. 

 


