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 Załącznik nr 2 do SWZ 

Nr postępowania: RI.271.10.2021  
 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Głogów 
ul. Piaskowa 1 
67-200 Głogów 
 

WYKONAWCA 
………………………………….. 
………………………………….. 
(nazwa i adres) 

………………………………….. 
(NIP) 

………………………………….. 
(adres skrzynki ePUAP) 

………………………………….. 
………………………………….. 
(osoba do kontaktu, nr tel.) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi w m. Borek” 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. 
Borek” za następującą cenę ryczałtową i na następujących zasadach: 
 
KRYTERIUM K1 – kryterium ceny – 60 % 
Cena ryczałtowa brutto wynosi: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………..………… zł),   
w tym cena ryczałtowa netto …………….……………. zł, stawka podatku VAT 23% lub ……….*. 
* Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej 
stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane 
miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania. 

 
KRYTERIUM K2 –  kryterium gwarancji jakości – 40 %   
Okres udzielonej gwarancji jakości - ………………  lat / a, (słownie: …………...…………..….. lat / a) 
(Okres gwarancji jakości musi obejmować pełny rok kalendarzowy, nie może być krótszy niż 3 lata i może wynosić 
odpowiednio: 3, 4 lub 5 lat). 
 

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ). Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w SWZ 
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w stosunku do nich 
żadnych uwag. 
 

3. Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie do 13 tygodni od dnia podpisania umowy, 
w tym: termin rozpoczęcia robót do 1 tygodnia od dnia podpinania umowy. 
 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 02.10.2021 r. 
 

5. Akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia projektu umowy, która stanowi Załącznik nr 9 (Projekt 
umowy) do SWZ. 
 

6. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w 
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
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7. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą*. 
(Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co 

najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 

pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 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 – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą. Średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej 

jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników 

oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 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 – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.) 
 

* niepotrzebne skreślić  
 

8. Wadium w kwocie ……………….. zostało wniesione w formie ………………………………….. . Wadium 
wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nr rachunku bankowego: ………………………………………………….. .  
 

9. Następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i nie mogą 
być udostępniane: ……………………………………………………………….……………………………………………………………. . 
 

10. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019 poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że jestem / nie jestem* Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o 
udzielnie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
roboty budowlane/ dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
 

* niepotrzebne skreślić  
 

10. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców*. Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach 
(zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Należy wskazać: imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,  
rodzaj powierzonej części zadania, wyszczególnienie części usług) 

 

* niepotrzebne skreślić  
 

11. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(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)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 
1) ……………………………………………………………………………….. . 
2) ……………………………………………………………………………….. . 
3) ……………………………………………………………………………….. . 
4) ……………………………………………………………………………….. . 
5) ……………………………………………………………………………….. . 

  
 
 ……………………………. 
 (miejscowość i data) 
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