
         

                                                                                                         Załącznik nr 2 do siwz 

                                           

.......................................................................            (miejscowość, data) 

  ( Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OFERTA  

 

 

na zadanie pn. : „Świadczenie usługi odłowu i zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r.”. 

 

 

Ja (imię i 

nazwisko).......................................................................................................................... 

jako upoważniony przedstawiciel 

firmy.............................................................................................................................................. 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm*:............................................................................................................................................. 

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

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

oświadczam, że: 

 

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oferujemy wykonanie części nr ………. 

przedmiotowego zamówienia za:  

     

Cena brutto : ..................... zł 

    słownie : 

………………………………………………………………………………………….….. 

    w tym podatek VAT w wysokości: …… %  tj. ……………… zł. 

     Cena netto : …………….... zł.  

      słownie: 

………………………………………………………………………………………….….. 

 

zgodnie ze sporządzony  kosztorysem  ofertowym  zawierającymi kalkulację ceny, 

załączonym do oferty  

 

2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu  terminu  do składania ofert. 

 

3. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu. 

 



4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

 

5. Oświadczam/y, że ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych 

w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

6.  Oświadczam/y, że w cenach jednostkowych zawarte zostały wszystkie koszty ponoszone 

na właściwą realizację zamówienia. 

 

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

 

8.   Oświadczam/y , że zamierzam/y / nie zamierzam/y * 
nie potrzebne skreślić 

powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień   

publicznych ). 

 

Lp

. 

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  

  

 

9.  Oświadczam/y, że dysponuję pomieszczeniami dla zwierząt w ilości co najmniej 15 szt., 

w tym jedną izolatką. Pomieszczenia  spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r w sprawie szczegółowych 

warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, 

jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z 28 marca 2006 r Nr 50 poz. 368) 

 

10. Zgodnie z art. 26 ust 2d Pzp – Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę 

podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 

albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  

 

 Wykonawca wypełnia w zakresie  w jakim dotyczy: 

Oświadczam, że występując jako wykonawca w przedmiotowym postępowaniu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nie należę do grupy kapitałowej) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( należę do grupy kapitałowej) 

 

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej  podaje podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Lista podmiotów należących to tej samej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



11.  Oświadczam/y, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………… 

………………….……………………………………………………………………… 

 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

____________________________________________________________ 

 Numer faksu: ………………………………………………………………… 

 

14.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 

Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ....................... kolejno ponumerowanych stron. 

 

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

    

             miejscowość /data      

  

               

 

                                                               

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

                                                              podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych  

                                                                                               do  reprezentowania firmy 

Uwaga: 

 * -  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać 

ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku 

składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 


