
Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

Adres*: .................................................................................................................................................  

TEL.* ......................  FAX*  .................... e-mail ................................................................................  

REGON*:......................................................... NIP*: ......................................................... 

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210, 87-100 Toruń 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak sprawy SP3.261.1.2018.GP na: 

"Naprawa podejścia wejścia głównego oraz naprawa płotu" 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i wizji lokalnej, zapisami zawartymi we wzorze umowy, na następujących warunkach: 

1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  .................................. zł., 

słownie:.................................................................................................................................................  
w tym  ......... % podatek VAT: .................... zł, cena netto: ............................. zł, 

2. Udzielamy ......... miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz dokonałem wizji lokalnej i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu warunków zamówienia, projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ...........kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

dnia ............ 2019 roku 
(miejscowość) 

podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

* -  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 
* * -  niepotrzebne skreślić, w przypadku, gdy Wykonawca należy do w/w grupy kapitałowej, zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do rzeczonej 
grupy kapitałowej, sporządzonej zgodnie z treścią załącznika nr 5



załącznik nr 1 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Składając ofertę w trybie uproszczonym na następujące roboty budowlane: 

"Naprawa boiska do koszykówki oraz malowanie linii" dla zamawiającego Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Toruniu, ul. Legionów 210, oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: 

a) Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 

lat przed wszczęciem postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 

c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

d) Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub 

komandytowo-akcyjną / osoba prawną 

nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / 

urzędujący członek zarządu 

nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 

zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary. 

dnia 

pieczęć wykonawcy 

 


