OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2020 r. znak ZDP-DT.3431.11.2020 na wykonanie
remontu nawierzchni jezdni DP 1956N Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki na odcinku Grzęda Janowiec o długości 285 m
Działając w imieniu wykonawcy ...........................................................................................................
z siedzibą w ...........................................................................................................................................
przy ulicy ...............................................................................................................................................
NIP:

…………………………….…………………………………….

REGON:

…………………………….……………………………………..

Tel.:

…………………………….…………………………………….

Faks:

…………………………….…………………………………….

E-mail:

…………………………….…………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami postawionymi w zapytaniu
ofertowym:
za cenę brutto: ..................................... złotych (słownie: ……………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..…………………..………............................ złotych)
w tym podatek VAT w wysokości ........ % tj. …………………………… złotych (słownie: ………………..……..
.……………………………………………………………………………..…………………........................................ złotych)
cena netto wynosi: ............................. złotych (słownie: ……………………………………………………..………..
.……………………………………………………………………………..…………………......................................... złotych)
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym i warunki w nim zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: do 30 października 2020 r.
4. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot
zamówienia na okres: 36 miesięcy.
5. Oświadczam, że projekt umowy, załączony do zapytania ofertowego został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia 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) – zwanego 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 należy wykreślić.
7. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z dn. 27 kwietnia 2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego.
8. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od
............... do ................ niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) i nie
mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.
9. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby która będzie podpisywała umowę z ramienia
Wykonawcy ………..........................................................................................................................
10. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym jest:
.................................................................................................................................................................
tel/fax...................................................................., e-mail: ....................................................................

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

fax............................................. , e-mail: ....................................................................................
12. Załącznikiem do niniejszego formularza jest :
−

kopia uprawnień budowlanych osoby przewidzianej na satnowisko kierownika budowy,

−

zaświadcznie o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego osoby
przewidzianej na satnowisko kierownika budowy,

−

kosztorys ofertowy.

−

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

...................................., dnia ...................... r.

.............................................................................
(Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy)

