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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

………………………. , dnia…………………. 
 

 
 

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

 
 
   Książnica Płocka 
   im. Władysława Broniewskiego, 
  09-402 Płock, 
  ul. Kościuszki 6, 
  NIP 774 000 18 91 

 
Przedmiot przetargu: 
 

„Wykonanie, dostawa i montaż mebli nietypowych na wyposażenie Mediateki Książnicy 
Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku” 

 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa: 
Adres: 
Telefon kontaktowy: 
NIP: 
adres e- mail Wykonawcy ……………………@.....……………….. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie 
z wypełnioną poniżej tabelą cenową: 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY: 

Wartość netto:   ………………….  zł  
 
Wartość brutto:  …………………. Zł 

 
Słownie: ……………………………………………………………………………………… 
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Tabela cenowa: 
 

Lp. MEBLE ILOŚĆ 
cena 

jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość netto 

wartość 
brutto 

1 Komoda 1         

2 
Komoda z otwartą 

częścią na płyty 1         

3 komoda mała 1         
4 regały na audiobooki 1         

5 regały na filmy 1         

6 
regały na płyty 
gramofonowe 1         

7 regał na komiksy 1         

8 
regał jodełka na języki 

obce 1         

9 
regał jodełka na  

książki 1         

10 
zabudowa stanowiska 

komputerowe 3         

  RAZEM:     

 
 
 

Okres na jaki została udzielona gwarancja:    ………… lat/a. 

 
Termin związania ofertą 30 dni 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy -  do 15.06.2020 
 
Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku. 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia, Oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
je akceptujemy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
Akceptujemy warunki umowy wskazane w projekcie umowy. 

3. Zamówienie zrealizujemy przy udziale Podwykonawców: 
 
a) ………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa podwykonawcy i cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy) 
 
4. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą *( informacja na potrzeby 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)  
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5. Oświadczam, że wypełniłem 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 pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 
6. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: 
 
Pan/Pani …………………………………… tel. ………………….. e-mail ……………… 
      
7.Sposób reprezentacji przedsiębiorstwa na potrzeby niniejszego postępowania jest 
następujący: 
…………………………………………………………………………………………………. 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) .............................................................................................................. 
2)............................................................................................................... 
3) ...........................................................................................................… 
4) .............................................................................................................. 
5) .............................................................................................................. 
 
9. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
…............................................................................................................................. 
..................................................................................................................... 
e-mail: …......................................... 
 
10. Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr .......... 
 
 
 
 
 
.................................. ........................................................ 
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Objaśnienia: 
 
* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie służy celom informacyjnym na potrzeby ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z 
ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Art. 7 ust. 1 pkt 
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, 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; 
 
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, 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; 
 
** 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 RODOtreści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie. 
 


