
Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
Numer sprawy : 14/2022/DI 

 
 

                                                          
FORMULARZ     OFERTOWY 

 
Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa / firma dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców z podaniem numeru telefonu i faksu oraz e-maila; w przypadku 

składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy / firmy i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 

wspólną ofertę) 

na rzecz i w imieniu, którego działa (jeżeli dotyczy) : 

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

(nazwa / firma dokładny adres Wykonawcy z podaniem numeru telefonu i faksu oraz e-maila) 

 

nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zadania pn. „Zakup, wraz z dostawą i montażem, regałów 
archiwalnych do wyremontowanych pomieszczeń, zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej, budynku 
Willa Rotha siedziby Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” opublikowanego na stronie 
internetowej Zamawiającego oferujemy :  
 

 za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę ryczałtową w wysokości:  

cena brutto  (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:...................................... złotych (kryterium wyboru ofert),  

w tym podatek VAT w wysokości ……..% wynosi : ……………   złotych 

Dodatkowe informacje :  

-  zaproponowana ilość mb wynosi ogółem:……………, z czego dla regału o szerokości (głębokości) 
półki 35 cm lub 70 cm to ………mb ; dla regału o szerokości (głębokości) półki 40 cm lub 80 cm 
to ………mb  

- cena za mb regału z obciążeniem min. 40 kg/mb wynosi ……. złotych brutto 
- cena za mb regału z obciążeniem min. 80 kg/mb wynosi ……. złotych brutto 

 
Poniżej oświadczamy, że: 
 
1. Powyższa cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.  
 

2. Powyższa cena została obliczona z uwzględnieniem zastosowania w realizowanym zamówieniu 
materiałów i urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i gabarytowych określonych            
w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami. 
 

3. Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty protokolarnego zakończenia całości zadania, 
przy czym okres gwarancji dla dostarczonych i zabudowanych materiałów będzie zgodny z okresem 



gwarancji Producenta lub Generalnego Dystrybutora, który nie może być jednak krótszy, w chwili 
montażu, niż 12 m-cy.  
 

4. Wszelkie usterki można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu .………… w dniach/ 
godzinach………………… lub e-mailowo na adres ………………. Czas reakcji od otrzymania 
informacji o usterce wynosić będzie do 48 godzin roboczych.  
 

5. Przeprowadziliśmy / nie przeprowadziliśmy (niepotrzebne skreślić) wizję lokalną w siedzibie 
Zamawiającego w celu zapoznania się z zakresem planowanych robót ogólnobudowlanych                    
i instalacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia. 
 

6. Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i wyliczenia ceny oferty. 
 

7. Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
 
UWAGA : Zamawiający wymaga załączenia do niniejszego Formularza ofertowego, w formie 
oświadczenia Wykonawcy, wykazu co najmniej 2 (dwóch) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, 
dostaw wraz z montażem  regałów archiwalnych. Oświadczenie winno zawierać nazwę 
Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, wartość oraz termin dostawy.     
 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu terminu składania 
ofert. 

 
9. Wykonamy zamówienie w terminie : do 10 tygodni od dnia podpisania stosownej umowy,                

z zastrzeżeniem zawartym w treści Zaproszenia punkt II.1. 
 

10. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić) Wykonawcą z sektora małych              
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997), tj. mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą 
lub średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić).   

  
 Wraz z ofertą składamy :  1. Rysunek techniczny 

     2. Poglądowe zdjęcie zaproponowanego asortymentu  
 

     3. Oświadczenie z zakresu wykonanych dostaw 

     4. ……………………………………………………..  

 
 
 
 
……………………………… 
Miejscowość , data 

             ........................................... 
                  (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 


