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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 21.05.2019 r. 

Formularz oferty 

 

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

(nazwa i adres oferenta)                          (miejscowość i data) 

Tel:...................................;Fax: .......................... 

Regon ……………………..NIP: ………….……… 

 

Oferta 

  

KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna  

ul. Żytnia 15 lok. 22 

01-024 Warszawa 

     (Zamawiający) 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 21.05.2019 r na:  

PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO 

ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM 

INFORMACJI, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
postępowania składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferujemy zrealizowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę 

ryczałtową: 
 

CENA OFERTOWA NETTO 

............................................................................złotych 

(słownie:..........................................................................

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

....................................................................................zł) 

VAT ….% 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

 

............................................................................złotych 

(słownie:..........................................................................

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

....................................................................................zł) 
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W cenie tej zawiera się:  

Cena za wykonane prace adaptacyjno-budowlane: …………… złotych netto (………….. złotych 

brutto, VAT xx%)  

Cena za usługi występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie uzyskiwania decyzji, 

warunków technicznych, itp. oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu 

będącego przedmiotem zamówienia: …………… złotych netto (………….. złotych brutto, VAT xx%) 

   

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do …. tygodni od daty podpisania 

umowy. 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: na okres ……… miesięcy. 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wadium o wartości 50.000 zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie 

…………………………………………………………………….. . 

6. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.  

7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 10% tj. wartości ………. zł (słownie: ……………………..……………………………..…) 

w formie ……………………………………… przed terminem podpisania umowy. 

8. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym (w tym z zakresem prac oraz wzorem 

umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

10. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach. 

14. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. (punkt ten Oferent może pominąć) 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

 

1) ……………………………………………............................................................... 

2) ……………………………………………............................................................... 

3) ……………………………………………............................................................... 

4) ……………………………………………............................................................... 
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5) ……………………………………………............................................................... 

6) ……………………………………………............................................................... 

7) ……………………………………………............................................................... 

8) ……………………………………………............................................................... 

 

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

(podpis osoby uprawnionej     

do reprezentacji Wykonawcy) 


