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Załącznik nr 1 

 
 
 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y 
 

Gmina Chęciny 
Pl. 2 Czerwca 4,  
26-060 Chęciny, 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty p.n. 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. „Drobna infrastruktura turystyczna i 

elementy informacyjno- promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko- Kieleckiego” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zapytaniem za wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości 

2. Cena: ……………………………  zł brutto słownie (………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..)  

3. Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. Zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi, na przedmiot umowy na okres: 60 miesięcy.  

5. Deklarujemy wykonanie zamówienia ww terminach wskazanych we wzorze umowy.   

6. Oświadczamy, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki rozliczenia wynagrodzenia za przedmiot zamówienia 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

9. Prace objęte niniejszym zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi*/ 

powierzyć podwykonawcom części zamówienia wskazane w Zał. do oferty.* 

(* niepotrzebne skreślić); 

10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowywaniem 

niniejszego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia niniejszej oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

11. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 

O F E R T A    CENOWA 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

NIP Wykonawcy: .................................................. 

 

REGON: ............................................................... 

 

e- mail ……………….………@……….…………… 

 

fax. ………………………………………………… 



- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

(brutto) w kwocie …........................... zł, w formie ….........................................................., 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

12. Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkich informacji, 

zawiadomień dotyczących toczącego się postępowania przesyłanych przez Zamawiającego do nas 

faksem na nr ……………………… lub e-mailem na adres …………………………………….... 

13. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2
. 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

6. ………………………… 

7. ………………………… 

 
Miejscowość i data : ...............................................                                      ………………………………………………… 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub 

we właściwym upoważnieniu) 

 

                                                 
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 (np. 

przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty). 


