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sygnatura: ZP-057/2017             
           Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 

OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres1: .................................................................................................................................................................. 
Forma prawna Wykonawcy: ................................................................................................................................... 

TEL. 1 .........…………................……………………………………………… 
REGON1: …………………................…………………………………………. 

NIP1: …………………………………................……………………………….. 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję 1: 

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

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:  

Imię i nazwisko: ………………………………………............................. 

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

Nr faksu : ……………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa: zadanie 1 zamówienia– mebli biurowych; zadanie 2 zamówienia – łóżek i tapczanów; zadanie 3 - 

zamówienia – krzeseł”, sygnatura zamówienia ZP-057/2017: 

 
KRYTERIUM 1 OCENY OFERT: CENA OFERTOWA BRUTTO 

 
1. Oferujemy realizację zadania 1 zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 

cenę łączną 2 : 

wartość brutto oferty: 

 
………………….……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………… złotych 
 

zgodnie z załączonym zestawieniem szczegółowym (załącznik nr  1a). 
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2. Oferujemy realizację zadania 2 zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 
cenę łączną 2: 

wartość brutto oferty: 

 
………………….……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………… złotych 
 

zgodnie z załączonym zestawieniem szczegółowym (załącznik nr  1b). 

3. Oferujemy realizację zadania 3 zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 

cenę łączną2: 

wartość brutto oferty: 

 
………………….……………………………………………………………………………………………………. zł 

słownie: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………… złotych 
 

zgodnie z załączonym zestawieniem szczegółowym (załącznik nr  1c). 

 
KRYTERIUM 2 OCENY OFERT: TERMIN ZAPŁATY 

4. Oferujemy termin zapłaty2 dla zadania 1: ………… dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

5. Oferujemy termin zapłaty2 dla zadania 2: ………… dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

6. Oferujemy termin zapłaty2 dla zadania 3: ………… dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 
KRYTERIUM 3 OCENY OFERT: OKRES GWARANCJI 

7. Oferujemy udzielenie gwarancji2 dla zadania 1: ………... mies. licząc od daty montażu.  

8. Oferujemy udzielenie gwarancji 2 dla zadania 2: ………... mies. licząc od daty montażu. 

9. Oferujemy udzielenie gwarancji 2 dla zadania 3: ………... mies. licząc od daty montażu. 

10. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

1) zadanie 1 zamówienia: 
a) do 31.08.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycjach od 1 do 3 załącznika nr 1a do SIWZ; 
b) do 15.09.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycjach od 4 do 34 załącznika nr 1a do SIWZ; 
c) do 30.09.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycjach od 35 do 54 załącznika nr 1a do SIWZ. 

2) zadanie 2 zamówienia: 
a) do 28.08.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycji 1 załącznika nr 1b do SIWZ; 
b) do 30.09.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycjach od 2 do 3 załącznika nr 1b do SIWZ; 

3) zadanie 3 zamówienia: 
a) do 31.08.2017 r. – dla mebli wskazanych w pozycji 1 załącznika nr 1c do SIWZ; 
b) do 30.09.2017 r. - dla mebli wskazanych w pozycjach od 2 do 12 załącznika nr 1c do SIWZ. 
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11. Oświadczamy, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, 

akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 
13. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
14. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty. 
15. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 6a i/lub 6b i/lub 6c do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

17. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy:  
a) wykonać sami3; 
b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom3: 

L.p. Części zamówienia, których wykonanie zamierza się 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa i adres podwykonawcy 

  

 

 

 

 

18. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
� Tak 
� Nie 
(właściwe zaznaczyć) 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

19. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
………………………..……., dnia ……………. 2017 r.              .......................................................... 

          podpis  Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela 

 
______________________ 

1 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 
2 Jeśli nie dotyczy części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – pozostawić puste lub wykreślić 
3 Niepotrzebne skreślić. 


