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IPP-I.7013.72.2022        Załącznik nr 1 

 

 

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

        (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA  

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON ............................................................ Nr NIP  ............................................................. 

 

Nr konta bankowego: .................................................................................................................. 

 

nr telefonu ........................................................... nr faxu .......................................................... 

 

e-mail  ............................................................................................. 

 

Rodzaj Wykonawcy (właściwe zaznaczyć) 

□ mikroprzedsiębiorstwo1 

□ małe przedsiębiorstwo1 

□ średnie przedsiębiorstwo1 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza  

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj  

 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za cenę brutto: ………………………………………………………………………………………..zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………zł 

 

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia polegającego na:  

Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą 

„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo - projekt”  

2. *Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... podwykonawcy 

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

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... podwykonawcy 

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

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 
1 Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 162) 
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3. Oświadczamy, że: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w wytycznych oraz w projekcie 

umowy, 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,  

3) zapoznaliśmy się wytycznymi, w tym projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nich zawarte,  

4) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy,  

5) w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie i miejscu, 

6) czynności określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 95 uPzp powierzymy osobom 

zatrudnionym na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę. 

 

4. Do oferty zostały załączone następujące dokumenty: 

a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. 

……………………………………………………………. 

pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a pod nr tel. ……………………............., faksu 

…………………………... w godz. od ……… do …………….., e-mail 

…………………………………………………….. 

6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

7. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do reprezentowania  

 

Wykonawcy na podstawie: .......................................................................................................  

                                                                                               (podać rodzaj dokumentu, nr dokumentu) 

 

 

 

 

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

          Podpis osoby upoważnionej  


