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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
................................ dnia ........................ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
pełna nazwa Oferenta 
............................................................... 
............................................................... 
pełny adres pocztowy siedziby Oferenta 
............................................................... 
............................................................... 
adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby Oferenta 
............................................................... 
............................................................... 
NIP .................................................. 
REGON ........................................... 
Nr konta (rachunku) bankowego 
............................................................... 
nr telefonu ............................................. 
nr telefaxu  ............................................ 
e-mail  ............................................ 

PIT-RADWAR S.A. 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 30 

OFERTA 
na 

  

Wykonanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych w przebudowywanym bud. „G” Zamawiające-

go wg zakres opisanego w załączniku nr 1do „Zapytania ofertowego”.  
1. Niniejszym oferujemy: 

L. p. Przedmiot zamówienia 
Wartość netto* 

[zł] 
Stawka 
VAT [%] 

Wartość brutto 
[zł] 

1. 

a) Instalacji wodoru. 

b) Instalacji azotu 

c) Instalacji sprężonego powietrza 

d) Wykonanie dokumentacji powyko-

nawczej dla zakresu robót jak w 

pkt. a-c. 

   

[cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do")] 
 
2. Oświadczamy, że powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmio-

tu zamówienia, w tym w szczególności [uzupełniane przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia]: 

a) materiały stanowiące elementy instalacji (łączniki, trójniki, kolanka, wsporniki itp.), wszelkie koszty 
robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających.  

b) koszty wykonania niezbędnych prób,.  
c) koszty, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy, przeprowadzeniem 

szkoleń itp.  
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3. Oświadczamy, że ceny określone powyżej są cenami maksymalnymi i mogą podlegać negocjacjom 
na korzyść Zamawiającego, co nie podważa mocy wiążącej oferty. 

4. Akceptujemy, że zapłata ceny (wynagrodzenia) nastąpi w formie przelewu bankowego  
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo faktury VAT. 

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy w terminie do / termin realizacji zamówień okresowych: 

 …………………………………. . 
6. Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot umowy ……. miesięcznej gwarancji jakości (min. …… 

miesięcy). 
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 100 dni liczony od dnia upływu ter-

minu składania ofert. 
8. Wadium w kwocie …………NIE DOTYCZY…………………………. zł zostało wniesione w dniu 

…………………w formie …………………………………………………… (potwierdzenie wniesienia w 
załączeniu). 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w Załączniku Nr 3 „Zapytania ofertowego” projek-
tem umowy, został on przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwag (propozycji zmian) zawartych na str. …. oferty*, z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian warunków ustalonych w wyniku negocjacji (licytacji ust-
nej/aukcji elektronicznej/negocjacji bezpośrednich). 

10. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przeprowadzenie 
audytu w naszej siedzibie przez służby PIT-RADWAR S.A. 

11. Oświadczamy, że przysługują nam uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania świadczeń wynika-
jących z tej umowy z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naru-
szania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

12. Oświadczamy, że: 
a) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat / posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie prze-

widzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego* 

b) nie zalegamy z opłacaniem opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne / posiadamy 
dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu* 

13. Oświadczamy, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne 
(na jakiejkolwiek podstawie prawnej), ani też nie została ogłoszona jego upadłość. 

14. W prowadzonej działalności, w tym przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zobowiązujemy się 
do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

a) poszanowania praw człowieka, 
b) przepisów prawa pracy (włączając procedury wewnętrzne Zamawiającego), 
c) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (włączając procedury wewnętrzne Zamawiającego), 
d) przepisów ochrony przeciwpożarowej (włączając procedury wewnętrzne Zamawiającego), 
e) przepisów prawa ochrony środowiska (włączając procedury wewnętrzne Zamawiającego), 
f) postanowień Kodeksu Etyki Zamawiającego przez pracowników i podwykonawców Oferenta pracu-
jących na terenie i/lub pod nadzorem Zamawiającego. 

15. Oświadczamy, że zamierzamy realizować przedmiot zamówienia: 
a) w całości samodzielnie *) 
b) przy udziale podwykonawców, podzleceniobiorców, poddostawców *). 

16. Zobowiązujemy się do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego usta-
nowienie zostało przewidziane w Warunkach przetargu/projekcie umowy).* 

17. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówie-
nia. 

18. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na to, że Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wybo-
ru oferty, w tym przeprowadzenia negocjacji w dowolnym trybie z wybranymi oferentami, jak również 
prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie  bez wybrania którejkolwiek z ofert i  bez poda-
nia przyczyny, a także do zmiany lub odwołania Warunków przetargu, a także unieważnienia i powtó-



 
 

Strona 3 z 3 

 

 

rzenia bez podawania przyczyn poszczególnych czynności w postępowaniu, w tym licytacji ust-
nej/aukcji/negocjacji bezpośrednich – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla Zamawiającego. 

19. Oświadczamy, że: 
a) oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji.*) 
b) oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:*) 

.................................................................................................................................................................. 
20. Oświadczamy, że: 

Jesteśmy *) / nie jesteśmy *) podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z PIT-RADWAR S.A. 
i/lub Polską Grupą Zbrojeniową S.A. 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 ..................................................... 
 podpis osoby /osób/ upoważnionej/-ych/ 


