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Załącznik nr 2 

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

pieczęć wykonawcy lub wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

OFERTA CZĘŚĆ 2 MEBLE 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy składającego ofertę 

 

Nazwa........................................................................................................................................... 

Siedziba/adres............................................................................................................................... 

Nr telefonu:…………………………………. faks:.................................................................... 

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

nr NIP............................................................................................................................................. 

nr REGON..................................................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej - realizator projektu  

NIP: 8351008379  

Regon: 000204518 

Adres Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20, 96-

200 Rawa Mazowiecka 

 

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu (znak sprawy: LO/1/2019) o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa  pomocy dydaktycznych, mebli, książek 

i audiobooków do pracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ramach projektu 

„Szkoła nowego wymiaru” oświadczamy, że wykonamy zamówienie na warunkach określonych przez 

Zamawiającego za cenę: 

cena netto: ................................. zł, słownie: ................................................................. złotych 

VAT:  ................................. zł, słownie: ...............................................................złotych 

cena brutto: ................................. zł, słownie: .................................................................złotych 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

...................................( wymagany: maksymalnie 30 dni  od daty podpisania umowy) 

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
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Oświadczam, że jestem małym lub średnim przedsiębiorcą: ………………. (tak lub nie wpisać 
odpowiednio). 
 
 

 ............................................................................................... 
czytelne podpisy osób wskazanych w 

dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających  

pełnomocnictwo 
 
 
Oświadczam, że : 
 

 zamówienie wykonamy samodzielnie*, 

 część zamówienia (określić zakres): ………………………………………………………….. 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... tel. kontaktowy ........................, faks: .......... .......... 
zakres odpowiedzialności .....................................................................................  

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ... tel. kontaktowy ........................, faks: .......... .......... 
zakres odpowiedzialności .....................................................................................  

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 
wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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............................................................................................... 
czytelne podpisy osób wskazanych w 

dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwo 
 
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie 
mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
OŚWIADCZENIE: 
 
My niżej podpisani: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz: 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w związku z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r.  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Pzp ubiegając się o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego pn.:  „Dostawa  pomocy dydaktycznych, mebli, 
książek i audiobooków do pracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 
ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru”  

1)* oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
 i usług. 

2)* wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………. objętych przedmiotem 
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….... zł. 
Słownie: …………………………………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. 
W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić. 
Wpisać usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

………………………………………                                    …………………………………… 
/data/        /podpis/ 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osób fizycznych startujących w przetargach  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
 
Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 
………………………………………                                      …………………………………… 

/data/        /podpis/ 
 
Załączniki do oferty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 

1. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

3. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

4. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

5. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 
Oferta została złożona na ............... ponumerowanych stronach. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
....................... dnia .......................   ………………………………………………………….. 

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictw 


