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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................. 

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

Adres: ....................................................................................................................................... 

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

Osoba wyznaczona do kontaktu: .............................................................................................. 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: ..................................................................... 

Numer faksu: ..................................................................... 

Adres e-mail: ..................................................................... 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem1*: 

☐  tak 

☐ nie 

 
O F E R T A 

(formularz ofertowy) 
 
1. Składam ofertę na wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie 

dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy 

ul. Kruczej 38/42 w Warszawie. 

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

 

2. Okres gwarancji w zakresie obejmującym prace instalacyjne związane z montażem 

okablowania strukturalnego – ........................... miesięcy (minimalny – 36 miesięcy). 

                                                           
1 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
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 miliony euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
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.  

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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3. Oświadczam, że obowiązek: 

1) zatrudnienia co najmniej jednej osoby wykonującej roboty budowlane,  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), 

2) uwzględnienia stawki godzinowej na poziomie nie niższym, niż określony 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 

stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1747), w przypadku osób 

wykonujących roboty budowlane na zasadach innych, niż określone w pkt 1, 

zostanie spełniony przez*: 

☐ Wykonawcę 

☐ podwykonawcę 

 

4. Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, która 

obejmuje: ........................................................................................................................... 

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

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

Firmy podwykonawców: ............................................................................................. 

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

 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 SIWZ, polegam na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów*:  

☐ tak 

☐ nie 

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 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 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. 

 

*  należy zaznaczyć odpowiednią kratkę 
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Jednocześnie oświadczam, że: 

 zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

 uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

 jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, 

 podpiszę umowę na znanych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
miejscowość i data 

 

……………………………………………..……. 
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 


