zał. nr 1

(pieczęć oferenta)
OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z
montażem lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej
w Istebnej-Słowiaczonka” (zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu
Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych)
składamy niniejszą ofertę.

Nazwa wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy:

NIP:
Dane kontaktowe:
Tel.:
Adres e-mail:
Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
............................................................................................................................................................

Element oferty

Wartość brutto
[zł]

wykonanie robót budowlanych związanych z montażem lampy
solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn.: „Budowa wiaty
przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1.
2.
3.

Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia.

4.
5.

Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy.
6. Oświadczamy o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12-23
i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy że usługi zaoferowane w ofercie, spełnią wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu
o konkursie ofert.
10. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.,
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[2]

..................................., dnia ...........................

...........................................................
Podpis osoby upoważnionej

[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).
[2]
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).

