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BFE.271.30.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………………………….
/miejscowość i data/

nazwa i adres (siedziba) wykonawcy
…………………………………..………………………….
……………………………….………………….………….
………………………………….……………….………….
tel.: …………………….………………………………..
dane do korespondencji:
adres: …………………………………………………….
e-mail: …………………………………….…………….
fax: ………………………….…………………………….

Miasto Białystok

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Dostawę ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych”
CZĘŚĆ I
1. Oferuję realizację zamówienia na dostawę ciągnika rolniczego za cenę
ofertową brutto

……………………..………….……………. zł, w tym netto

…………………………..…… zł i należny podatek VAT ……………… % w kwocie
……………………..…… zł.
Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z
należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia oferuję gwarancję na okres:
……………………………. miesięcy .
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 18 m-cy,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
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Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy, Zamawiający
przyjmie do oceny ofert okres 36 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
W przypadku nie podania (nie wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie
minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, oceniany na 0 pkt.

3. Oświadczam, iż oferuję:
Nazwa
asortymentu

Model i/lub Typ
Marka

Rok
produkcj
i

w zależności od oznaczenia
stosowanego przez producenta

ciągnik
rolniczy
Uwaga: W przypadku nie wskazania przynajmniej jednej z ww. informacji lub
wpisania informacji nie wskazujących na zaoferowanie przedmiotu dostawy zgodnego
z SIWZ i OPZ, bądź braku możliwości weryfikacji, czy przedmiot dostawy jest zgodny
z SIWZ i OPZ (np. niepełna nazwa), oferta zostanie odrzucona.

4. Dostawę
objętą
zamówieniem
zamierzam
podwykonawców/przy udziale podwykonawców*

wykonać

bez

udziału

……………………………………………….…………….
………………………..…………………….
zakres

prac

powierzonych

podwykonawcy

nazwa podwykonawcy

CZĘŚĆ II
1. Oferuję realizację zamówienia na dostawę rozsiewacza do nawozów,
opryskiwacza

polowego,

prasy zwijającej za cenę ofertową brutto

…………….………………….

…………. zł, w tym netto ……………………..…..……zł i należny podatek VAT
…………… % w kwocie ……………..…………..……zł, stanowiącą sumę wartości,
jn.:
1)

za rozsiewacz do nawozów ………………….…………………. zł brutto, w tym
netto

……………………..…

zł

i należny podatek VAT …………… % w kwocie ……………………..……zł,
2)

za opryskiwacz polowy ……………………………….………. zł brutto, w tym
netto

……………………..……

zł

i należny podatek VAT …………… % w kwocie ……………………..……zł,
3)

za prasę zwijającą ………………………………………. zł brutto, w tym netto
……………………..……

zł

i należny podatek VAT ………… % w kwocie ……………………..…… zł.
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Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z
należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia oferuję gwarancję:
1)
rozsiewacz do nawozów na okres: ……………………………. miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 m-ce,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 30 m-cy, Zamawiający
przyjmie do oceny ofert okres 30 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w
umowie.
W przypadku nie podania (nie wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie
minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, oceniany na 0 pkt.

2)

opryskiwacz polowy na okres: ……………………………. miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 m-ce,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy, Zamawiający
przyjmie do oceny ofert okres 36 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w
umowie.
W przypadku nie podania (nie wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie
minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, oceniany na 0 pkt.

3)

prasę zwijającą na okres: ……………………………. miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 m-ce,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy, Zamawiający
przyjmie do oceny ofert okres 36 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w
umowie.
W przypadku nie podania (nie wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie
minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, oceniany na 0 pkt.

3. Oświadczam, iż oferuję:
Nazwa
asortymentu

Model i/lub Typ

Marka

w zależności od oznaczenia
stosowanego przez producenta

Rok
produkcj
i

rozsiewacz
do nawozów
opryskiwacz
polowy
prasa
zwijająca
Uwaga: W przypadku nie wskazania przynajmniej jednej z ww. informacji lub
wpisania informacji nie wskazujących na zaoferowanie przedmiotu dostawy zgodnego
z SIWZ i OPZ, bądź braku możliwości weryfikacji, czy przedmiot dostawy jest zgodny
z SIWZ i OPZ (np. niepełna nazwa), oferta zostanie odrzucona.
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4. Dostawę
objętą
zamówieniem
zamierzam
podwykonawców/przy udziale podwykonawców*

wykonać

bez

udziału

……………………………………………….…………….
………………………..…………………….
zakres

prac

powierzonych

podwykonawcy

nazwa podwykonawcy

dot. Części I i II
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia
i
nie
wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
2. Oświadczam, iż dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w
terminie
określonym
w SIWZ.
3. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Wskazuję nr konta, na które należy przelewać środki finansowe za realizację
umowy
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………….
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, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z
2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.**
7. Formularz ofertowy oraz załączone oświadczenia i dokumenty złożono na
……………. zapisanych stronach i kolejno ponumerowanych.
Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………….…………………….…………….
2) ……………………….……………………….…………….
3) ……………………………………………….…………….
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…………………………………………………..
podpis wykonawcy

___________________________________________________________
* niepotrzebne należy skreślić
**
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 RODO, treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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