
 

ZAŁĄCZNIK  NR  2    

OFERTA   PRZETARGOWA 

 

 

 

___________________ 
pieczątka  firmowa Wykonawcy    

 

 OFERTA PRZETARGOWA – Pakiet nr ….  
nr sprawy: UBEZPIECZENIA 2012 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

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

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

Adres Wykonawcy:  

ul. .........................................................    nr ....................................................... 

kod pocztowy .......................................   miejscowość …………………..…......        

 

tel.: .........................................................    fax. .................................................. 

 

REGON .................................................    NIP ................................................... 

 

Nazwa Banku i numer rachunku bankowego  

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

W odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o procedurze przetargowej 

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie 

mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sejnach, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy 

w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako 

wyłączną podstawę procedury przetargowej.  
 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet nr … za cenę:  

BRUTTO   ……………………………………………………………………………………..………. 

 

SŁOWNIE: 

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

 

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

 

  

1. Oświadczamy, że powyższa wartość wynika ze „Specyfikacji Cenowej” stanowiącej załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ. 

 

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.  



 

3. Oświadczamy, że zlecone zadanie będziemy realizować w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  i  przyjmujemy  je  bez zastrzeżeń. Równocześnie zapewniamy, iż 

otrzymaliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty.  

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu 

składania ofert.  

 

6. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy gotowość podpisania umowy terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 

Ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a Ustawy PZP.  

 

7. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń. 

 

8. Do stałych kontaktów z naszą Firmą upoważniam ......................................................................  

 

tel.: ..................................................................,  

fax. ................................................................... 

 

9. Oświadczamy, że nie wprowadziliśmy żadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy 

miejsca tylko do tego oznaczone.  

 

Wykaz załączników do oferty: 

 

a/ .................................................................................................................. zał. nr ................. 

b/ .................................................................................................................. zał. nr ................. 

c/ .................................................................................................................. zał. nr ................. 

d/ .................................................................................................................. zał. nr ................. 

e/ .................................................................................................................. zał. nr ................. 

Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera  ...................  ponumerowanych stron.  

 

 

 

 

 

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

          data                                                                                         pieczątka i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 


