
Oferta na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn: 

„Odwodnienie miasteczka ruchu drogowego w WORD Słupsk”. 

W odpowiedzi na zaproszenie (BP/43/2018) składamy ofertę na roboty budowlane dotyczące zadania

inwestycyjnego pn: „Odwodnienie miasteczka ruchu drogowego w WORD Słupsk”:

Dane Wykonawcy, nazwa: ........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

NIP ...................................................................... REGON ........................................................

KRS:…........................................................................................................................................

Numer telefonu: .........................................................................................................................

e-mail: …....................................................................................................................................

osoba do kontaktu: ....................................................................................................................

Cena oferty netto:

Podatek VAT:

Cena oferty brutto:

Cena oferty brutto słownie:

Termin wykonania zamówienia:

…...............................................................................................................................................................

Gwarancja udzielona na roboty budowlane:

…............................................................(ilość miesięcy)

Oświadczamy, że:

1.  zadeklarowana powyżej  cena na zamówienie zawiera podatek VAT w należnej  wysokości  oraz

wszystkie  koszty  składające  się  na  realizację  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  z  należytą

starannością;

2. zapoznałem się z warunkami prac określonymi w załączonej dokumentacji robót, placem budowy,

oraz treścią wzoru umowy, które akceptuję;

3. jest mi znany zakres prac budowlanych;

4. w przypadku, gdy zaoferuję najkorzystniejszą cenę, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;



5. zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, przywołanej w zaproszeniu do składania ofert;

6.  wypełniłem  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w  art.  13  lub  art.  14  RODO1) wobec  osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

7.  Załącznikami  do  niniejszego  formularza  stanowiącego  integralną  część  oferty  są  następujące

dokumenty:

- kosztorys ofertowy

…...............................................................................................................................................................

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

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

................................, dn. .........................           ............................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

1)  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)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, atosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


