Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA
Nazwa Wykonawcy:
Adres (siedziba)
Wykonawcy:
Województwo:
NIP:
REGON:
Osoba do kontaktu:
Telefon:
fax:
e-mail:
dla TEATRU KTO
ul. Krowoderska 74/13, 31-158 Kraków
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie
zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby
Teatru KTO”, przetarg nr 2 (2/2019).

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ, za maksymalną cenę brutto [___] PLN, w tym podatek VAT [___] %.

2.
3.
4.

Termin płatności wynosi 30 dni.
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i
jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: _____________________________________________________
Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest znana na etapie składania ofert): ___________
*Jeżeli Wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zamierza powierzać żadnej
części zamówienia podwykonawcy

5.
6.

7.
8.

9.

Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK / NIE*
*(niepotrzebne skreślić).
Oświadczamy, że wnikliwie zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres podany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę
sporządzoną na podstawie tego wzoru.
Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. __________________
oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT.
(UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy
składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO i
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego 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 dotyczące lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie
składa oświadczenia (należy wtedy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

___________________________
miejscowość, data

___________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

