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Załącznik nr 2 do SIWZ  

OFERTA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

zakup i dostawę nowych podręczników/książek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu 
Kompetencje dla przyszłości  realizowanego  w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

CZĘŚĆ ……………………….. nazwa części ………………………………………………………………….  

 

Ja ……..................................................................................................................   reprezentujący firmę 
 

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

 

nr telefonu: ................................., nr faxu: ................................, mail: ……………………………………... 

 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 
 
1. zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego zawartych w SIWZ i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, 
2. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
netto ........................... zł (słownie złotych: .............................................................................................) 

VAT ............................ zł (słownie złotych:  .............................................................................................) 

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

Oświadczenia i deklaracje Wykonawcy: 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia: 
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

a. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

c.  zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: 10 dni od dnia podpisania umowy 

d. cena podana w ofercie  zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. i jest ostateczna, 

e. w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5 - 17 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 z 1993 r. ze 

zmianami). 

f. akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami projektu umowy, 
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g. akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na jego warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

h. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

i. część zamówienia dotyczącą ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….powierzymy podwykonawcy* 

 

Pozostałe dane Wykonawcy: 

e-mail  

Adres strony www  

NIP  

Regon  

Nr konta bankowego  

*niepotrzebne skreślić 

Niniejsza oferta stanowi dokument, składający się z ……. kolejno ponumerowanych stron. 

Do oferty dołączamy wymagane, podpisane oświadczenia i dokumenty, stanowiące ...... …..szt. 

załączników do oferty, w tym: 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………..…………………… 

3. ..………………………………………………………………………………………………..………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

6. .……………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 
.......................... …………………….dnia..........................  

............................................................  
  podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 

                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 

 


