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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

OFERTA 

Złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi  

 na:  

Wykonanie modernizacji budynku trafostacji Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 

Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.  

Znak sprawy: DZ.26.4.2020 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
ul. Duchnicka 3 
01-796 Warszawa 
REGON: 000031532 
NIP: 525-000-91-86 

Tel.: 022 560 26 00 
Fax: 022 663 43 32 
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 

 
2. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

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

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….…………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....… 

Osoba do kontaktu z Zamawiającym: .…………………………………………..……………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

faks: …………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………………………..………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

pieczęć Wykonawcy  
.........................................  

nr tel./faksu  
.........................................  

REGON 
........................................ 

NIP 
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3.1. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

□ SAMODZIELNIE 

□ Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCY/ÓW:  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będą Podwykonawcą/ami:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę firmy), 

Zatrudnionym/mi do realizacji zamówienia w części:  

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

3.2. ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO 

W  postępowaniu powołuję się na zasoby następującego/cych podmiotu/ów, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznych / zawodowych / 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej* (niepotrzebne skreślić):  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
4. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Oferujemy wykonanie modernizacji budynku trafostacji Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i załącznikami do niej za cenę: 

…………..…………………………………………………………….……… zł netto (słownie:……………………………………………….. 

………..…………………………………………………), tj.: ………………………………..………………..…….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………..………………..…………………………………….), w tym wartość podatku VAT 

……………………………..……………….. zł ( ………….%)  

Oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia na okres: ………………………………  miesięcy. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zrealizujemy w przeciągu 4 miesięcy, licząc bieg terminu od licząc od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy.  

  

6. OŚWIADCZENIA: 

6.1.  Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz zgodnie z wzorem 
umowy określonym w SIWZ. 

6.2.  W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6.3.  Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej 
oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 
zawarte. 

6.4.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem). 

6.5. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach 

opisanych we wzorze umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
7. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
7.1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 
7.2.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ……………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………...……........………….……………………………………………….. 
tel./fax: ..................................................................………. 
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8. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ...................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................................... 

4) ...................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy  

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


