
Załącznik nr 2  

OFERTA WYKONAWCY 

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

WYKONAWCA/WYKONAWCY: 

l.p. Nazwa Wykonawcy  
Adres 

Wykonawcy 

NIP 

 

   

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Oferuję realizację zadania pn.: „Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na 

ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna” którego 

przedmiot i zakres został określony w Ogłoszeniu o zamówieniu,  

w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania), 

oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania), oczekując łącznego 

wynagrodzenia w kwocie: 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ zł brutto*  w tym __ __ % VAT** 

* cenę należy podać liczbą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
** w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy jest zwolniona z VAT należy wpisać „zwol”. 

Zgodnie z poniższą tabelą: 

L

P 

Nazwa ulicy Rodzaj zmian w stałej  organizacji 

ruchu 

Cena 

netto  

(w zł) 

Należny 

podatek VAT 

 (w %, oraz 

w zł) 

Cena  

brutto 

 (w zł) 

1 ul. Bohaterów 

Modlina 

wprowadzenie organizacji ruchu na trzech 

parkingach usytuowanych przy drodze 

wojewódzkiej nr 631 (wyznaczenie ciągu 

pieszego) 

   

2 ul. Warszawska wyłączenie dwóch miejsc parkingowych 

przy bloku nr 27  

   

3 ul. Legionów wprowadzenie oznakowanego przejścia dla 

pieszych na drodze wewnętrznej pomiędzy 

budynkiem ul. Warszawska 15, 

a budynkiem ul. Okrzei 2 

   

4 ul. Łęczna  przeniesienie oznakowanego przejścia dla 

pieszych usytuowanego przy  

skrzyżowaniu z ul. Prostą 

   

5 ul. Jasna wprowadzenie obustronnego zakazu 

zatrzymywania się na odcinku 

jednokierunkowym  

   

Suma:    

 

 

 



 

Zapytanie ofertowe 

„Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna”. 

 

 
2 
 

 

 

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 100 dni, licząc od 

dnia podpisania umowy. Dokładny termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik  

nr 3 do Zapytania ofertowego w tym fakt, iż wynagrodzenie obejmuje wszystkie 

koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie należne mi na podstawie prawidłowo wystawionej przeze mnie 

faktury należy wypłacić przelewem na rachunek bankowy nr: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. . 

 

 

……………………..……… / …………………. …………………………………………………………….…….................... 

Miejscowość / Data podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

4. 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.  

 

(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).  

 

 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

miejscowość i data podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej 


