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Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................
Adres Wykonawcy..................................................................................................................................
NIP ……………………………………………………………………………………………………. (jeśli dotyczy)
REGON …………………………………………………………. (jeśli dotyczy)
KRS ( jeśli dotyczy) ..................................................................................................................................
Telefon: …………………………..
e-mail: …………………………………

Formularz ofertowy
Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień w ramach Projektu
Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu.
Nazwa zamówienia

1.

Całkowita ryczałtowana cena brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi
……….. zł brutto

W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena brutto podana wyżej jest ceną ostateczną jaką
zapłaci Zamawiający. Od podanej stawki dokona się potrąceń obligatoryjnych na podstawie złożonego oświadczenia do umowy
zlecenia. W przypadku zaistniałej konieczności, stawka zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy.

2.
3.
4.
5.
6.

Zapoznałem(liśmy) się z treścią zaproszenia i nie wnoszę(imy) do niego uwag.
Gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty
cenowej.
Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunku płatności zawarte w istotnych postanowieniach umowy.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
Niniejszym wskazujemy następującą osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu:

Doświadczenie
w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Imię i nazwisko
1.
2.

Nazwa zamówienia ……………
Termin prowadzonej procedury ……………
Nazwa zamówienia ……………
Termin prowadzonej procedury ……………
……
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7.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że 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.**
** Wyjaśnienie: 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).
Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji
zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane
osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w
oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
PODPIS(Y):

lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

…

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).

