Załącznik Nr 2
do zaproszenia
Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Nr postępowania: ZP.271.1.48.2018
OFERTA
„Wykonanie kompleksowego systemu monitoringu i dozoru obiektu sportowego Stadionu piłkarskiego
przy ulicy Zielonej w Słupsku”. (ZP.271.1.48.2018)
Nazwa wykonawcy: ..........................................................................................................
Adres wykonawcy: ...........................................................................................................
NIP .......................................................REGON ............................................................
reprezentowany przez: .................................................................................
e-mail: ............................................., telefon: .........................................
Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) ......................................................
W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert oferuję wykonanie niniejszego zamówienia
w zakresie i na zasadach określonych w zaproszeniu:
– za cenę brutto (z podatkiem Vat) w kwocie: ......................................... złotych/
słownie .......................................................................................),

– udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ….............miesięcy (w przypadku nie

–

1.
2.
3.

4.
5.

6.

uzupełnienia, przyjmuje się gwarancję 24 miesiące) licząc od daty odbioru końcowego, przy czym
w przypadku gdy termin gwarancji producenta jest dłuższy wykonawca zobowiązany jest do
przeniesienia na zamawiającego po zakończeniu okresu gwarancji, o którym mowa w niniejszym
punkcie cesją praw wynikających z ww. gwarancji (Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji
dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ, gwarancja na udzielony przedmiot
zamówienia winna być przedłużona o wielokrotność pełnych 12 miesięcy),
zamówienie wykonam w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
Oświadczam, iż zamówienie wykonam sam/przy użyciu podwykonawców,
Procentowa część zamówienia .........., jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom.
Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane
będzie bez udziału podwykonawców.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce
obowiązującej na dzień składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie
niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami zaproszenia do
składania ofert.
Oświadczam, że uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu do składania ofert wraz z tym dniem.
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7. Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przeze mnie
zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww.
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego zgodnie z postanowieniami
zaproszenia do składania ofert.
8. Oświadczam, że w przypadku w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu
zobowiązuję się do:
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez zamawiającego do podpisania umowy.
9. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty
uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach: ....................................
10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
przywołanej w rozdziale XVI Zaproszenia do składania ofert.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
przywołanej w rozdziale XVI Zaproszenia do składania ofert.
12. Integralną częścią oferty są załączniki:
- …..............................................................................................................
- ….............................................................................................................
13. Oferta została złożona na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość………………………………… dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………
(Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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