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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do umowy nr ………… /…./…../2020 

z dnia ………………………………… 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

WERSJA UJEDNOLICONA Z DNIA 09.06.2020 r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

 

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA *   

 

 

1. 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:   

                                                              

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

 

E-mail: 

 

Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): 

 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY 

należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

   

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:             

                                                    

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

 

Tel:/ E-mail  
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Składając ofertę w postępowaniu, znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.:   

 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na 

dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w 

Wilanowie”  przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia: [Kryterium nr 1 – C] za cenę całkowitą wynoszącą: 

 

za cenę ryczałtową (brutto)   ................................................................  zł            

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

w tym: 

 

netto …………………………………………………………..zł  

 

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  

 

 [Kryterium nr 2 – D] 
 

l.p. Imię i nazwisko Opis doświadczenie geologa w dozorowaniu lub 

kierowaniu nad pracami geologicznym VI ust.1 pkt. 1.2. 

ppkt 2 1.2.3.1 SIWZ   

 

1.  

………………………… 

Opis doświadczenia: 

Doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu 

nad ………. (liczna prac) pracami geologicznymi 

tożsamymi z przedmiotem zamówienia 

 

Data:…………………. 

(od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

 

Nazwa Zamawiającego na rzecz którego zostały 

wykonane prace geologiczne: 

…………………………………. 

 

 

 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ dla niniejszego 

zamówienia.  

1) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 6 listopada 2020 r. w tym:  
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a) ETAP I – wykonanie prac wiertniczych i sądowania, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie badań 

laboratoryjnych, wykonanie prac dokumentacyjnych oraz przekazanie Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie później niż do 7 września 2020 r.  

b) ETAP II - przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej do 6 listopada 2020 r.  

2. Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do 

SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.  

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

ewentualnych wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.  

4. W cenie naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia w szczególności: koszt 

zatrudnienia personelu, koszt narzędzi, maszyn, sprzętu, ubezpieczenie, jak również zysk oraz wszelkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze.   

5. Oświadczamy, że zaproponowane przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy stanowiące 

załącznik nr 5 do SIWZ, warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

6. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom*: 

 

L.p. 
Określenie części zamówienia, które 

będą realizować podwykonawcy 
Nazwa firmy podwykonawcy  

1 
  

2 
  

 

*) Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

7. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku udzielenia 

nam zamówienia i realizacji usług przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, 

zgodnie z postanowieniami art. 647 z indeksem 1,  kodeksu cywilnego oraz zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne postanowienia umowy 

zostały przez nas  zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  

10. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 

w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego w 

formie pisemnej.    

11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 *rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

12. Przystępując do udziału w postępowaniu o wartości mniejszej od kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1843 ze zm.) oświadczam, że: (należy zaznaczyć lub skreślić prawidłową odpowiedź):  

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

2)  wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

……………………… objętej przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) 

będzie wynosiła ………………………… PLN. 

13. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

       ………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne  

 i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

14. Oświadczam(y), że należę/nie należę do grupy małych/średnich*** przedsiębiorstw. 

***(należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź lub skreślić nieprawidłową odpowiedź ) 

WYJAŚNIENIE: 

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro. 

Średni przedsiębiorca, to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników; 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………….    

2)……………………………………….. 

Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron. 

 

     

                            

.................................., dnia ...........................        ............................................................................ 
imię i nazwisko, podpis i ewentualnie pieczątka osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych)  

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) 
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