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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

WYKONAWCA: 

……………………………..….………………. 

…………………………..….…………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  

albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

ZAMAWIAJACY: 

Akademia Muzyczna w Poznaniu  

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87 

 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

„Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej 

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: 

Zadanie 1: Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego 

i części stolarki Auli Nova, 

 Zadanie 2: Remont strefy wejściowej budynku dydaktycznego, 

fasad i portierni.”  

 

Oznaczenie sprawy: 11/AM/2017 

1. Cena oferty: 

Cena netto: ………………………………………PLN 

VAT 23%: ………………………………………..PLN 

Cena brutto: …………………………………….PLN 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………....................., 

Cena oferty wynika z załączonego w ofercie kosztorysu ofertowego. 

1) Deklarowany okres gwarancji: ………………………… miesięcy od daty odbioru 

(min. 36), 

2) Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 

zamawiającemu prawidłowej faktury wraz dokumentami odbiorowymi 

(protokół odbioru), 

3) Termin realizacji ostateczny: 29.12.2017 r.    
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Oświadczenia: 

1) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 

2) Zamówienie zostanie wykonane w wyznaczonym terminie: 29.12.2017 r.  

3) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ) i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń. 

4) Uważamy się związani z ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

5)  Zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego.  

6) Zobowiązujemy się przekazać zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

www.amuz.edu.pl informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 Pzp, 

tj. informacji dotyczącej: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

7) Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na konto nr 

……………………………………………………………………………………………………………*** 

8) Zgodnie z pkt. 8.5 SIWZ wskazuję części zamówienia, które zamierzam 

powierzyć podwykonawcom i podaję firmy podwykonawców.*** 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

d) ………………………………………………………………………………………………... 

e) ………………………………………………………………………………………………... 

(należy określić część zamówienia oraz nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres podwykonawcy, o ile są znani na etapie 

składania oferty) 

9) Informacja, której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp.*** 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………………... 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

*** Wypełnić jeżeli dotyczy 

 

 

 

http://www.amuz.edu.pl/
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Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

1) Oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ). 

2) Dowód wniesienia wadium. 

3) Kosztorys ofertowy. 

4) Inne dokumenty (jeżeli dotyczy): 

a) ……………………………….. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

      ………….………………………………………… 

(własnoręczny podpis i pieczątka) 

 


