Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………
NIP................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………..
(wypełnić jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)

e-mail ………………………………….........................................................................................................................
Nr tel./nr faksu …………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu …………………………………………..………………………………..
(imię i nazwisko, nr telefonu)

................................, dnia ………........................
(miejsce i data sporządzenia oferty)

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Formularz ofertowy
Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego składamy ofertę na realizację usługi pełnienia obowiązków Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo”.
1. Ja/My, niżej podpisani oświadczamy, że oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń,
zgodnie z treścią zapytania wykonanie przedmiotowej usługi.
2. Wykonamy usługę objętą przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto w zł .......................... (słownie)........................................................................
w tym: podatek VAT w wysokości ………. %.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizowali w terminie od
dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót
objętych nadzorem. Końcowy termin realizacji robót budowlanych objętych
nadzorem został wyznaczony na dzień 31.05.2021 roku.
Nadto, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego, także
w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych (w zakresie obowiązku
wskazanego w rozdziale II ust. 2 lit. „y” zapytania).
4. Oferta jest ważna przez okres 14 dni od daty ostatecznego terminu składania
ofert.
5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu Umowy i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
niniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu
oraz w złożonej ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODOi wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.ii
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że zawarte w ofercie
informacje opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.
297 Kodeksu Karnego).

…………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
*

należy wybrać właściwe

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego
oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.).

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).
i

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 usuwa treść oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).
ii

