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FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji budowy
wodociągu w Jaworzynce Łupienie składamy niniejszą ofertę.
Nazwa wykonawcy
Adres
NIP
Tel.
Adres e-mail
Numer konta bankowego
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
(odpowiedzialne za wykonanie
zobowiązań umowy)

Po zapoznaniu się z zakresem realizacji zamówienia określonego w zaproszeniu proponuje (my)
poniższe wynagrodzenie
Lp.

Element oferty

Wartość netto
[zł]

Wartość brutto
[zł]

1. Uzgodnienia przebiegu sieci i przyłączy z właścicielami
nieruchomości.
2. Uzgodnienie branżowe.
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
4. Mapa do celów projektowych.
5. Dokumentacja geotechniczna
6. Projekty budowlane budowy sieci wodociągowej wraz
z przyłączami.
7. Przedmiary robót
8. Kosztorysy inwestorskie
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
RAZEM

Powyższa kwota zawiera należny podatek VAT.
Termin płatności rachunku / faktury do 30 dni od dostarczenia podpisanego bez zastrzeżeń
protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień o zakresie wskazanym w pkt. V ust. 3)a Zaproszenia.
Rodzaj usługi/zakres

Wartość brutto

Terminy
realizacji
zamówienia

na rzecz jakiego podmiotu
usługi były realizowane
(Zamawiający)

WYKAZ OSÓB, UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w pkt. V ust. 3)b Zaproszenia.
Imię i nazwisko

Opis posiadanych uprawnień
Uprawnienia budowlane do: ………………………………………
w specjalności ………………………………………………………
Numer uprawnień, data wydania …………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. 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. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Akceptuję(emy) wszystkie warunki wynikające z załączonego wzoru Umowy.
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).

