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Numer sprawy: DPZ/08/16 
Nr arch. DPZ/241/317/16 

 

 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:................................................................................................................... 

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

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

Adres korespondencyjny: ............................................................................................................... 

TEL: .............................................................................................................................................. 

FAX:.......................................................................................................................................................... 

REGON: .................................................................................................................................................... 

NIP:............................................................................................................................................................ 

E-MAIL: .................................................................................................................................................... 

 

Składając ofertę Zamawiającemu, którym jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest dostawa wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz  
dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego,oferujemy realizację 

zamówieniazgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ: 
 

za cenę w wysokości ................................................................................................. zł brutto 

(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

kwota podatku VAT ..........................................................zł 

(słownie złotych: .................................................................................................................................) 

w wysokości netto ............................................................................................................................ zł 

(słownie: ..............................................................................................................................................) 

 
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione przy 

realizacji zamówienia w tym również koszty transportu. 
2. Oświadczamy iż oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:………… tygodni od 

daty podpisania umowy*, 
3. Oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty wystawienia faktury odpowiednio dla 

wymagań określonych w SIWZ. 
4. Oświadczamy zgodnie z art.44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz 
zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy). 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 
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6. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami 
opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu 
zamówienia)  

7. Oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające 
ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, 
zakresu i formy realizacji tj…………………miesięcy, 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przy pomocy podwykonawców, którym 
zostanie powierzone wykonanie następujących części przedmiotu 
zamówienia*………………………………………………………………………………….. 

9. Oferta liczy ......................kolejno ponumerowanych stron. 
10. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………… 

 

Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych informacji i oświadczeń, niniejszym 
zaświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują rzeczywisty stan prawny i faktyczny, aktualny na 
dzień złożenia oferty. 
 

Uwaga!  
Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „* „ we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego 
załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić 
 

 

..............................................., dn. ......................... 
miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 


