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.3431.9.2019 z dnia 22.05.2019r. na
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy - Pieszkowo - Tolko od km 14+942
(skrzyżowanie z DP 1541N) do km 19+260 (skrzyżowanie z DW 512)”
1. Oferuję sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - art. 25 i 26
ustawy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z póź. zm.) oraz 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. 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.

4. Nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym:
...................................................................................................
tel, ………………… fax. …………………… e-mail ………………………..………
5. 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.

6. 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)

Załącznikami do niniejszego formularza są :
kopia uprawnień budowlanych
2. kopia zaświadcznia o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego
3. wykaz osób na stanowisko Inspektora nadzoru które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.

