Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego
OFERTA
I.

Dane Wykonawcy:

1.

Pełna nazwa:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2.

Adres:
...........................................................................................................................................
telefon: ................................................................fax: ......................................................
adres poczty elektronicznej (e-mail): ...............................................................................

II.

Cena oferty:

Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia na:
“Budowa i urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”,
IN.271.10.2020, za cenę:

znak:

cena netto:…………………………………
stawka podatku VAT:………%
cena brutto: ………………………………….PLN
słownie cena brutto…………………………………………………………………………….
Udzielę gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane na okres: ……. lat (nie mniej niż 5
lat) od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Oświadczam, że:
1. Akceptuję wymóg wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31 lipca 2021 r.
2. Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
□ NIE
□ TAK – na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do
oferty.
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(w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych
informacji)
4. Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzam
powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom: ..................................................
(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć
żadnej części zamówienia podwykonawcy).

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 L119 s.1 z 2016 r. oraz Dz. Urz. UE L127
s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu
(Oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż
bezpośrednio jego dotyczące- 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 - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
6. Oświadczam że jestem przedsiębiorcą:
□ małym

□ średnim

□ dużym
...........................................................
(podpis Wykonawcy)

.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
Załączniki:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

itd.
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