
 

FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 2 do SIWZ

NAZWA OFERENTA: 

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

 

ADRES:       

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

..... 

TEL./FAX/ E-MAIL 

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

NIP............................................... REGON ............................................ KRS 

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

BANK/ NR KONTA ........................................................................................ ...................... 

Do: Instytut Mechaniki Górotworu  

 Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Modernizacja i remont maszyny 

wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System, (oznaczenie sprawy: PN/02/2020),  
składamy niniejszą ofertę, zgodnie   z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia: 

 

Cena  netto: …………………………………….………………………………………..…………………………………………………..……… 

 

Cena brutto:................................................................................................................................. , 

Cena brutto słownie .................................................................................................................. , 

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj................................ PLN 

 

 

 

Miejscowość, ................................... ....... ....... ..., dnia............................ r. 

 

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

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania oferenta 



 
 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Wyrażam/y zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty, 

3. Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ szczegółowe warunki, w tym projektu 

umowy zostały przez nas zaakceptowane  i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na wyżej wymienionych warunkach, 

oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, 

4. Oświadczam/y, że okres udzielonej gwarancji wynosi…………………..……………...……...………… 

5. Oświadczam/y, że termin realizacji wynosi…………………. , 

6. Oświadczam/y, że okres postoju technicznego wynosić będzie……………dni, 

7. Posiadam/y akredytację  ISO/IEC 17025:2017 na serwis nowej elektroniki oraz 

dodatkowych akcesoriów TAK/NIE *, 

8. Posiadamy dodatkowe certyfikaty związane z przedmiotem zamówienia TAK/NIE *, 

9. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dz ia łalności 

gospodarczej należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE* 

10. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

11. Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ 
nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawi e 
przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje  u 
Zamawiającego obowiązek podatkowy. 

*)  niepotrzebne skreślić 

 

Lp.  Nazwa towaru lub usługi  Wartość netto bez 
podatku VAT 

   

12.  Oświadczam/y, że zamierzam/y / nie  zamierzam/y powierzyć realizację 

następujących części zamówienia podwykonawcom*: 

Lp. 
Opis części zamówienia, którą wykonawca  

zamierza powierzyć do realizacji przez 

podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy 

   

   

   

13. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2 

                                                 
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 uchyle ni a dyre ktywy 9 5 /46 /WE (ogól ne  
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących  l ub  za chodzi   wył ącze ni e 



 
 

 

 
 

14. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 

1) wykaz oferowanych urządzeń i oprogramowania 

2) ……………………………………………............................................................... 

 

 

 

 

Miejscowość, ........................................ ...., dnia......................r. 

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

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 

*Jeżeli dotyczy 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                         
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadcze ni a wykonawc a n ie  skł ada 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



 
 

 

 
 


