
Załącznik nr 2 do SIWZ 
     Nr sprawy: SM-WZP-2131-18/19                                        
 
 

 
 
 
 
 

O F E R T A 
 
 
Ja/my niżej podpisany(-i) ……………………………………………………………………, 

                                                         Imię i nazwisko osoby/osób podpisującej(-ych) ofertę i reprezentującej wykonawcę 
 
 
działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................... 

                    Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców* 
 
 
.................................................................................................................................................., 
 
Nr KRS/CEIDG …………………………………., odpis znajduje się w formie elektronicznej pod 
następującym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP...............................................................REGON ................................................................. 

Wykonawcy/**Pełnomocnika 
 
Nr konta .....................................................................................Bank …………………………… 

Wykonawcy / **Pełnomocnika 
 
Tel...................................................................,Fax. ................................................................... 

Wykonawcy/**Pełnomocnika 
e-mail:  ........................................................................................................................................  

Wykonawcy / **Pełnomocnika 
                                                  

1. W odpowiedzi na ogłoszone przez Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy  
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr SM-WZP-2131-18/19 
na „Najem mobilnej wieży monitorującej”, oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności 
z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
 

Lp. Okres rozliczeniowy za który 
będzie dokonywana  Cena netto Kwota 

podatku VAT 
Cena z podatkiem 

VAT 
1 ½ września                                  

(Zamawiający przewiduje realizacje 
umowy od 16.09.) 

   

2 październik    
3 listopad    
4 grudzień    

RAZEM:  
suma wierszy od 1 do 4 

  cena oferty: 
 
------------------------
- 

  

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy / **Pełnomocnika) 



3. Oferujemy: 
a) czas wymiany akumulatorów nie dłuższy niż ……… min (max. 

czas wymiany 1 godz.) 
b) czas usunięcia awarii nie dłuższy niż ……………. min (max. czas 

usunięcia awarii 3 godz.) 
  
Zamawiający przypomina, że do umowy zostanie wpisany czas zaoferowany przez 
Wykonawcę. 
 

4. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 
6. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.  
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia         

wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
8. Oświadczam, że jestem uprawniony(-a) do działania w imieniu wykonawcy 

oraz podpisania niniejszej oferty *zgodnie z formą reprezentacji wynikającą  

z ……………………………..……………………………………………………………………../ 

*na podstawie aktualnego upoważnienia z dnia ………………………… udzielonego przez 

…………………………………………………………………………………………………. 
UWAGA! Jeżeli ofertę podpisały dwie lub więcej osób zapis należy powtórzyć i zastosować odpowiednio dla 
każdej osoby. 

 
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. Oświadczamy, że jesteśmy: 

□ małym/średnim przedsiębiorcą 
□ pochodzimy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
□ pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej 

 
11. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.*** 

 
Ofertę składamy na ............... ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do oferty są: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                          
 
 

........................................................................ 2019 r.            ........................................................................................... 
                     (miejscowość data)                                                    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  
                                                                                                                  przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 

______________________________________ 
* niepotrzebne skreślić  
** w przypadku złożenia oferty wspólnej  
*** 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). 

 
1) rozporządzenie 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).  
 


