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Załącznik nr 2 do SIWZ,  
 numer sprawy 49/BF/ZG/18 

......................................................................... 
   (nazwa, adres, numer telefonu, nr faxu Wykonawcy) 

 

OFERTA 
Ja (My), niżej podpisany 

(i)................................................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę zestawu systemu obserwacji 
lotniczej  zamontowanego na śmigłowcu PZL W-3 AM Anakonda –  sprawa nr 49/BF/ZG/18 – 
składam(y) niniejszą ofertę. 
1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 

zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte.  

2. oferujemy realizację zamówienia w sposób zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego  
określonymi za kwotę brutto zawierającą obowiązujący podatek VAT 1)  …………….…………… zł,  
słownie: ………………………………………………………………………………...………………….. zł 
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2019 r. 

Na oferowany zestaw systemu obserwacji lotniczej udzielamy gwarancję 
  24 m-cy od 25 do 29 m-cy od 30 do 35 m-cy 36 m-cy 

500  godz. pracy 

 

od 501 do 749 

godz. pracy 

 

od 750 do 999             

godz. pracy 

 

1000 godz. pracy 

na okres 
(należy zaznaczyć tylko jedną z 

pozycji wymienionych w 

kolumnach obok wpisując okres 

na jaki gwarancja została 

udzielona w miesiącach i 

godzinach lotu) 

…………… m-cy 

………godz. pracy 

…………… m-cy 

………godz. pracy 

…………… m-cy 

………godz. pracy 

…………… m-cy 

………godz. pracy 

 w zależności od tego  co upłynie wcześniej.  
Na wykonany montaż zaoferowanego zestawu systemu obserwacji lotniczej udzielamy gwarancję na 
okres ………… miesięcy (minimum 24 miesiące). 
Gwarancja będzie świadczona przez nas zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.  

3. Potwierdzamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego.4) 

4. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
5. Potwierdzamy, że oferowany przez nas zestaw systemu spełnia wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego w SIWZ. 
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy. 
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) RODO 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 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). 

8. Oświadczamy, że oferta zawiera2),5)/nie zawiera2) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach: ………………..………………………….…………….…  

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert.  
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10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, w terminie 

oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

11. Poniżej  zamieszczamy adres e-mailowy skrzynki, z której przesłano do Zamawiającego „JEDZ” 
stanowiący załącznik do niniejszej oferty  

………………………………………………………………………………………………………… 

12. Poniżej  zamieszczamy hasło dostępu do pliku „JEDZ” stanowiącego załącznik do niniejszej 
oferty  

………………………………………………………………………………………………………… 

13. Dla zapewnienia prawidłowego dostępu do treści „JEDZ” poniżej zamieszczamy informacje o 
wykorzystanym przez nas programie szyfrującym/procedurze odszyfrowania danych zawartych  
w „JEDZ”(jeśli to niezbędne):   

………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Załącznikami do niniejszego formularza są: 
 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

 

Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy3) powierzyć podwykonawcy(om) realizację zamówienia  
 
w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………..… 4) 

 

 

............................., dn. .......................                    ....................................................................  
                                     (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 

1) cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto 
potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena 
netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z 
wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do 
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177  poz. 
1054 z późn. zm.). 

2) niepotrzebne skreślić 
3) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om/) do realizacji określoną  część/części 

zamówienia 
4) dotyczy wyłącznie Wykonawców  krajowych 
5) Wykonawca, który zastrzegł informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez 

niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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