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Załącznik numer 2 do SIWZ 

…………………………………………… 
                    (pieczęć Wykonawcy) 

Zamawiający: 

Krajowe Biuro Wyborcze 

ul. Wiejska 10 

00-902 Warszawa 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

Wykonawca: 

pełna nazwa/firma: ………………………………………………………………………………………..……. 

adres: ul. ........………..……..., kod ……………..……, miasto ………..……………, kraj ……………….... 

numer telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….………….….. 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………...……….. 

REGON: …………………………………………………………………………………………...…………... 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy wraz z określeniem ich stanowisk/podstawy do reprezentacji: 

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

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

 

Wykonawca 21: 

pełna nazwa/firma: ………………………………………………………………………………………..……. 

adres: ul. ........………..……..., kod ……………..……, miasto ………..……………, kraj ……………….... 

numer telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….………….….. 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………...……….. 

REGON: …………………………………………………………………………………………...…………... 

 

Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(np. lider konsorcjum) ................…………………………............................................................................. 

pełna nazwa/firma: ………………………………………………………………………………………..……. 

adres: ul. ........………..……..., kod ……………..……, miasto ………..……………, kraj ……………….... 

numer telefonu i faksu: ………………………………………………………………………….………….….. 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………...……….. 

REGON: …………………………………………………………………………………………...…………... 

 

w nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa wykonania, 

zabezpieczenia w procesie druku, zapakowania i dostawy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.”, numer sprawy: KBW-PZP/PN/4/2020, składamy niniejszą 

ofertę. 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia dotyczącą przedmiotowego postępowania. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 

z istotnymi postanowieniami umowy, a także wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SIWZ. 

                                                 
1  wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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Do dokumentów i zasad oraz warunków w nich zawartych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy zasady i warunki w nich zawarte, a także zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty. Uznajemy się za związanych określonymi w SIWZ postanowieniami 

i zasadami. 

 

3. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za wynagrodzeniem w następującej 

wysokości:  

L.p. 

Określenie przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa  

w rozdziale V SIWZ oraz  

w załączniku numer 1 do SIWZ - 

Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia 

Liczba 

(w sztukach) 

Cena 

jednostkowa 

netto 

w złotych 

(za 1 sztukę) 

Stawka 

podatku 

VAT 

(w %) 

Wartość 

netto 

w złotych  

Wartość 

brutto 

w złotych 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) x (4) (7) = (6) + [(6) x (5)] 

1 

Nakładki na karty do głosowania 

sporządzone w alfabecie Braille’a  

w związku z wyborami Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonymi na dzień 10 maja 

2020 r. – według wzoru 

z załącznika nr 3 do uchwały  

nr 29/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. 

11.136 ……… zł ……. % ……… zł ……… zł 

2 

Nakładki na karty do głosowania 

sporządzone w alfabecie Braille’a  

w związku z ponownym 

głosowaniem w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w 2020 r. – według wzoru 

z załącznika nr 4 do uchwały  

nr 29/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. 

11.528 ……… zł ……. % ……… zł ……… zł 

RAZEM (cena oferty): 

suma wierszy: 1 i 2 
……..…... zł ……..….. zł 

Wartość (cena oferty) brutto w złotych – słownie: …………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

4. W zakresie dodatkowych (pozacenowych kryteriów oceny ofert): 

a) w zakresie kryterium numer 2 – „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”: 

Oferujemy i oświadczamy, że termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

wynosił ………………….... (słownie: ……………………………) dni roboczych, 

liczonych od dnia zawarcia umowy. 

(Uwaga Zamawiającego: Wykonawca może podać: maksymalnie 15 dni roboczych, 

a minimalnie 11 dni roboczych) 
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b) w zakresie kryterium numer 3 – „Okres gwarancji”: 

Oferujemy i oświadczamy, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia będzie wynosił 

…………..… (słownie: ……………………………………) miesięcy, liczonych od dnia 

podpisania ostatecznego protokołu odbioru. 

(Uwaga Zamawiającego: Wykonawca może podać: 24 miesiące, 36 miesięcy lub 48 miesięcy). 

 

5. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas ceny są stałe i nie ulegną zmianie. 

6. Przy kalkulacji ceny oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty, które poniesiemy w związku 

z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia określonym w SIWZ, a także wszelkie upusty, 

rabaty itp. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności określony przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. Oświadczam, że jako Wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

9. Oświadczamy, że stosowane są przez nas odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak by 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i odpowiednio chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni od upływu 

terminu składania ofert. 

11. Oświadczamy, że należymy, jako Wykonawca, do sektora: 

*a) małych lub średnich przedsiębiorstw albo mikroprzedsiębiorstw, 

*b) dużych przedsiębiorstw. 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe należy 

wypełnić/zaznaczyć jedynie w odniesieniu do lidera – reprezentanta). 

12. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ (w tym zgodnej z istotnymi 

postanowieniami umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

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

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

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne i konsorcja) 
 

14. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące 

prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

a) Nazwa (firma) podwykonawcy: ………………………………………..……………, 

zakres prac (część zamówienia), które będzie wykonywać podwykonawca: 

………………………………………………………………………………………………..………, 

b) Nazwa (firma) podwykonawcy: ………………………………………..……………, 

zakres prac (część zamówienia), które będzie wykonywać podwykonawca: 

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

                                                 
2  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). 



4 

 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, 

zobowiązany jest do wypełnienia ww. podpunktów (wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania firm tych podwykonawców). 
 

15. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach: 

od .............. do .................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. *** 

*** Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże informacje w ofercie jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

16. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany sytuacji 

w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę, a przedstawionej w naszych dokumentach, 

wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich na piśmie Zamawiającego. 

17. Oświadczamy, iż przedmiotowa oferta  została zabezpieczona wadium w wysokości 

………………………………………. PLN, a wadium zostało wniesione w formie: 

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

18. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, zwrotu należy dokonać na konto numer:   

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

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez Wykonawcę numeru konta, na które 

należy zwrócić wadium. 

19. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: 

a) imię i nazwisko: ......................................................................... 

b) nr telefonu: ………..............………...................……............... 

c) adres e-mail: …………………………………………………... 

20. Oferta zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron. 
 

21. Integralną część oferty stanowią w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty****; 

4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia wraz z odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, lub 

pełnomocnictwo dla osoby(osób), która(które) podpisała(y) zobowiązanie****; 

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy (składane w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)****. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…………. r.  

 

       ………………………….……………………… 

            (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

                      na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

__________________________________ 
*           - niepotrzebne skreślić  

**        - należy bezwzględnie wypełnić 

****    - składane w sytuacjach określonych w SIWZ 


