OFERTA
…………………………………………………..………………
(nazwa firmy oraz adres wykonawcy)

…………………………………………………..………………
(NIP)

…………………………………………………..………………
(numer telefonu i faksu)

…………………………………………………..………………
(adres e-mail)

…………………………………………………..………………
(adres do korespondencji)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: ZDP-DT.3431.2.2019 z dnia 21.02.2019r.
1. Oferuję/my wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa DP Nr 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP Nr 1386N) do km 14+942
(skrzyżowanie z DP Nr 1541N) o długości 4,013 km”
Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ………………………………………. PLN
(słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

„Przebudowa DP Nr 1390N od km 4+212 (granica gmin) do km 8+594 (koniec msc. Turcz)
o długości 4,382 km”
Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ………………………………………. PLN
(słownie: .…………………………………………………………………………………………………………………………………..)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest ceną obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym
i warunki w nim zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.
4. Zobowiązujemy się do wykonania usługi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że projekt umowy 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 ZDP.

6. Nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym:
...................................................................................................
tel, ………………… fax. …………………… e-mail ………………………..………
7. 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.

8. 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.

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

..........................................................
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

