
                                                                                          Załącznik nr 2  
         Wzór formularza ofertowego 
 

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

Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy               Miejscowość, data 
 NIP/REGON, Tel./Fax 
 

 

                                                              Gmina Kielce - Miejski Zarząd Budynków 
                                                                            w Kielcach 
                                                                  ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce 
 
 

OFERTA 
 

(do formularza oferty  należy załączyć arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 1 do umowy) 

 
Nawiązując do zaproszenia z dnia 20.12.2021r. do złożenia oferty na: 

Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych                                     
przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r. 

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym kosztorysem ofertowym za: 
 
     cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): …………………………………………………………………zł, 

     (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….)  

     w tym: 
     cena netto:   ............................................................................................................................ ……… zł, 

     przy uwzględnieniu podatku .......% VAT wynoszącego …………......................................................zł,  

    oraz podatku .......% VAT wynoszącego …………......................................................zł,  

 

     zgodnie z załączonym arkuszem kalkulacyjnym  -  Załącznik nr 1 do umowy.  
 
2. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane arkuszu kalkulacyjnym są niezmienne i zawierają  
    wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.  
2. Oświadczamy, że: jesteśmy / nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 
3. Zamówienie wykonam/y w terminie: od dnia  podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r. lub do  
    wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia.  
4. Dla robót budowlano-montażowych zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji  na okres  
    …………… miesięcy, od daty podpisania  protokołu odbioru robót (okres gwarancji dla urządzeń i  

     wyposażenia wg gwarancji udzielanych przez producentów). 

5. Akceptujemy warunki płatności zgodne z warunkami umowy (wzorem umowy): do 30 dni od  
    złożenia faktury wraz z protokółem odbioru. 
7. Akceptujemy termin przystąpienia do wykonania robót w trybie zwykłym, wynoszący –   
    48 godzin.   
8. Akceptujemy termin przystąpienia do wykonania robót w trybie interwencyjnym, wynoszący –  
    12 godzin. 
9. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 3) został  przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my  
    się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na   wymienionych w niej warunkach,  
    w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
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10. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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), zwanym dalej RODO, 
      wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  
      pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
      postępowaniu. *  
       * 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 np.                          
           przez jego wykreślenie.. 
 

11. Osobą do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie złożonej oferty jest:  
      ……………………………………………tel/fax…………………………………….................................. 
 
12. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  

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

      tel. ………………………………………., faks ……………………………………………………………… 

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

  (podpis własnoręczny osoby upoważnionej / osób   
                                upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów) 


