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znak sprawy DZP.26.3.11.2020      zał. nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: 

Biblioteka Kraków 

Pl. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 3, 

31-154 Kraków 
 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

 

Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Przyzby 10  

w Krakowie. 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

__________________________________złotych brutto (słownie złotych: _________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ % 

 

2. Oferuję okres gwarancji na meble:  

 

24 m-cy*    ,     36 m-cy*   
 (* - nieprawidłowe okresy należy wykreślić, a zostawić tylko jeden właściwy) 

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2020 r.   

 

4. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 

konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 

 

________________________________________________________________________ 
 

9. Nazwy (firm) podwykonawców, które będą realizowały dostawy wyszczególnione w pkt 

8*:  

 

_____________________________________NIP _____________Regon_____________ 
 

10. Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu*: 

 

_____________________________________ NIP _____________Regon_____________ 
 

W załączeniu przedstawiam pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

11. Oświadczamy, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia. 

 

12. Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania danych osobowych 

(załącznik  nr 8 do SIWZ) przez Bibliotekę Kraków i oświadczam, 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. 

 

13. W przypadku wygrania przetargu umowę ze strony Wykonawcy podpisywać będzie  

pan/pani: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

14. Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 
 

  małym przedsiębiorstwem  

  

 średnim przedsiębiorstwem 

 

  żadne z powyższych 

 
W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) 
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15. Posiadamy faks o numerze __________________ 

 

 telefon stacjonarny nr     ___________________ 

 telefon komórkowy nr    ___________________ 

 e-mail __________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________    __________________________ 

    miejsce, data                      pieczęć i podpis wykonawcy 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 


