
                ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
         

          

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

 (nazwa i adres wykonawcy)  

 

                    

Do  

Powiatowego Inspektoratu  

Weterynarii w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. H. Sienkiewicza 25 

 

 

OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
       

 

DANE WYKONAWCY 
 

Nazwa …………………………………………………………………………………………................................................................................. 

 

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

 

Siedziba ...…………………....................................................................................................................................................................................... 

 

Nr tel./faksu ………...……………………………………..i adres e-mail................................................................................................................ 
na które Zamawiający ma przesłać korespondencję 

 

NIP ................................................................,  REGON  ............................................................. 

 

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że jesteśmy:* 

- mikroprzedsiębiorstwem 

- małym przedsiębiorstwem 

- średnim przedsiębiorstwem 

 
* (niepotrzebne skreślić) 



 

W przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców, należy wskazać odrębnie dla każdego podmiotu. 

 

Zgodnie z zaleceniami Komisji UE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.05.2003, s.36) 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani mjałymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny 

obrót nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
    

W odpowiedzi na  ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości   szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych na „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Kutnie” 

 

Ja ( imie i nazwisko) ………………………………………………………. w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferuję 

wykonanie zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego 

postępowania za wynagrodzeniem: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Odczynniki laboratoryjne 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wielkość 

j.m. 

Ilość 

j.m. 

Cena 

jednostkowa 

netto dostawy 

(bez VAT) 

(zł) 

Wartość  

dostawy 

netto 

( bez VAT) 

(5 x 6) 

(zł) 

VAT 

(%) 

stawka 

Wartość 

dostawy 

Brutto 

( z VAT) 

(7 + 8) 

(zł) 

Nazwa 

producenta/nazwa 

własna/ nr 

katalogowy  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. PEPSYNA 

O mocy 2000 FIP 

(1:10000 NF lub 

1:12500 BP) 

Opakowanie 0,5 kg 

 

Op.* 

(0,5kg)/ 

op.* 

(1 kg) 

     

850 

425 

     

2. HCI 

25%, opakowanie 1l 

opakowanie 

plastikowe 

Op. (1L) 790 

     

RAZEM      

*niepotrzebne skreślić 

 

Wartość dostawy netto : ............................zł./ słownie: .............................................................. 

VAT: ............................................zł./ słownie: ........................................................................... 

Wartość dostawy  brutto: ..............................zł./ słownie: ............................................................. 

Termin dostawy: …………………….. dni roboczych liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia przesłanego 

faxem/emailem   przez Zamawiającego 

 

                                                                                                                    

 
 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty; 

4. Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiajacego. 

5. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 

6. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowane zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie  

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

 

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO 

 

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT ( ustawa z dnia 

09.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówien publicznych). W przypadku powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku: 

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiajacego: 

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

  wartość (bez podatku VAT) towaru/usługi:……………………….zł./słownie/……………………………………………………………………… 

 

*należy skreślić niewłaściwy wariant 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Zobowiązujemy się, że odstarczany przedmiot zamówienia będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i 

przeznaczenia, będzie wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych. 

2. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …………………………………………… 

e mail:…………………………………..tel/fax:…………………………………… 

 



 

PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie nastepujacej części zamówienia/zakres. 

 Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów 

1) ………………………………………………………………………………….. 

2)  …………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………….. 

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia. * 

*niepotrzebne skreślić 

SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

9) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oferta została złożona na ……………..kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



 

 


