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Nazwa wykonawcy
Dane kontaktowe do korespondencji
(wypełnić, gdy są inne niż wskazane po lewej)

Adres wykonawcy

Numer

tel.

Adres e-mail
Numer telefonu
Numer NIP

Osobą do kontaktu na etapie prowadzonego
postępowania jest:

Numer REGON

…………………………………………………..
FORMULARZ OFERTOWY

Modernizacja drogi Nr 1395 w miejscowości
Domanice,, i ,,Modernizacja drogi Nr 90/2 w miejscowości Pieńki ,,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym -,,

”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ

za całkowitą cenę ryczałtowa brutto
................…………
zł
cena netto …………...................
..zł
słownie brutto………………………………………………………………………………………………..

w tym
- cena brutto/ netto
-

za zadanie I - ……………………/………………………………zł

cena brutto/ netto za zadanie II

- …………………… / ………………………………zł

B. Udzielamy …………. miesięcy gwarancji na zadanie objęte przedmiotem zamówienia
(słownie miesięcy: ………………………………………………………………………………………………………. )
C. Termin wykonania zamówienia:
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 27.09.2019.
D. Warunki płatności:
W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w projekcie umowy.
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SIWZ

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o
przedmiar robót, posiadaną wiedzę i doświadczenie
oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania.

Imię…………………………… Nazwisko ………………………..

1)

………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Osobą do kontaktów z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia jest:

Pan / i / ...................................................................................................
tel. kontaktowy ........................................................................................
2)

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania [w postępowaniu o udzielenie zamówienia]* /
[w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy]* w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: ........................................................................................................................
Tel ......................................................fax.................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………….......
3)

Oświadczamy, że wykonamy / nie wykonamy* całość zamówienia siłami własnymi.
Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Część zamówienia

4)

Firma

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi
załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

5)

Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
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6)

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
zawartą w załączniku nr 8 do SIWZ,

7)

Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

8)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ (tj. 30 dni).

9)

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

………………………
(miejscowość)

…………………
(data)

Imię…………………………… Nazwisko ………………………..

………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

________________________
*

niepotrzebne skreślić

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).
1)

** 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).
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