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Załącznik nr 2 

 

 

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

   

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sienkiewicza 32B w Ciechanowie 

w imieniu, której występuje 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

 Zobowiązania oferenta: 

 

Zobowiązuję się na  remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 32B                              

w Ciechanowie  za kwotę:  

 

cena netto...........................................................................................................zł 

 

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

 

podatek VAT........................................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................................zł 

 

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

 

Oświadczam, że  

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

4. oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

5. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

6. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem 

wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty, 

 

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ………… od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl
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Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

„Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  5 % całkowitej 

ceny ofertowej, w kwocie …….…………………………w formie: …………………………………” 
 

Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane 
z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split  payment) 
 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

 

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                   (imię i nazwisko)  

                                                                           data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia 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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz 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, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej załączonej w zapytaniu ofertowym 

załącznik nr 8 w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych  w tym z przysługującym prawie dostępu 

do moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

 

 

 


