
                                                                                            Załącznik Nr 2 do SWZ       

.....................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Dotyczy  postępowania  sektorowego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego   na  realizację  zadania:   „Wykonania  dwóch  węzłów
kompaktowych”

1. ZAMAWIAJĄCY:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP

3. Dane teleadresowe Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktów
Adres, na który będzie 
przekazywana wszelka 
korespondencja
Nr telefonu

e-mail



4. Oświadczamy że:

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,  w tym z treścią 
Wzoru Umowy  i akceptujemy ich treść, zdobyliśmy wszelkie niezbędne 
informacje do opracowania oferty;

2) wszystkie informacje podane w załączonych do niniejszej oferty 
oświadczeniach  są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawieniu informacji; 

3) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4) udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia:
urządzenia i materiały – pełna pisemna gwarancja producenta
montaż –24 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru;

5) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenia niniejszego zamówienia;

6) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od momentu upływu
terminu złożenia oferty;

7) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze Umowy;
                       

5. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :

netto  ......................................................zł.

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

....................................................................................................................) 
 
podatek VAT............%.....................................................................zł.

 brutto  ......................................................zł.

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

....................................................................................................................) 
 

Oświadczamy, że podana wyżej cena obejmuje całość zamówienia i zawiera 
wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadania

6. Zrealizujemy całość zamówienia  w terminie do dnia 31.01.2022 r.

7. Wadium w kwocie: 2 000,00 złotych ( słownie: dwa  tysiące złotych  ) 
zostało wniesione w 
formie  ..............................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na  rachunek  bankowy



..................................................................................................................................
należy wypełnić w przypadku gdy wadium wniesiono w pieniądzu

lub na adres:
...................................................................................................................................

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

8. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości brutto 
umowy w formie:

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

9. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / 
średnim przedsiębiorstwem *

10. Oferta została złożona na ................. kolejno ponumerowanych  stronach
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ............................
2) ............................
3) ............................
4) ............................
5) ............................
6) ............................
7) ............................

           ..............................., data ....................2021r.

.....................................................
                                                                                            Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy           

* niepotrzebne skreślić 

Należy wskazać tylko jedną z kategorii mając na uwadze, iż:

 mikroprzedsiębiorstwo   – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO

 małe przedsiębiorstwo   – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln Euro 

 średnie przedsiębiorstwa   – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln
Euro


