
Załącznik Nr 1do sprawy ROZ.271.4.2018.EM 
…………………………………….  
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)  

Gmina Radomin  

Radomin 1a  

87-404 Radomin 

 

O F E R T A 

na wykonanie zamówienia pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C miejscowości Płonne etap I” 
 

 

................................................................................................................................... .......................... 
( pełna nazwa wykonawcy ) 

 

.............................................................................................................................................. 
( adres siedziby wykonawcy ) 

  

Nr tel: ..................................................................fax:   .....................................................................  

Adres do korespondencji: 
 

e-mail Wykonawcy:  

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,   

do kontaktów z Zamawiającym: 
 

 

NIP………………………………………………REGON………………………………………………..… 

 

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ofertową:  

 

Ryczałtową cenę brutto: ................................................................................................. ……….zł  

(słownie: ................................................................................................................................................ zł.)  

w tym należyty podatek VAT ….......%, co daje kwotę: ……..…………...................................…….. zł. 

Ryczałtową cenę netto: ………………………………................................................................…….. zł. 

(słownie: ………………………………………………………………..……………….………………... zł.) 

Zestawienie rzeczowo-finansowe 
l.p Opis  Wartość netto VAT Wartość brutto 

1 Roboty przygotowawcze i ziemne    

2 Roboty przygotowawcze - poszerzenia    

3 Roboty nawierzchniowe - podbudowa    

4 Nawierzchnia    

5 Pobocza    

6 Zjazdy szt 7    

7 Roboty wykończeniowe    

 RAZEM    

 

Na wykonane prace udzielamy ........................... miesięcy gwarancji. 

 



II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń.  

III. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / podwykonawcy*: 

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

IV. Następujący zakres usługi zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/* 

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

V. Termin wykonania zamówienia do: 15 października 2018r. 

VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa- jeżeli dotyczy- ………………………………………………………………………….. 

IX. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych.  

X. Informacja o obowiązku podatkowym na podstawie art. 91 ust. 3a: 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, informuję, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego wskazuję/wskazujemy* 

nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku *: 

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

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

 

XI. Jestem/jesteśmy □ małym □ średnim □ dużym przedsiębiorcą/stwem. 
 

XII. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
 

1.................................................................... tel. kontaktowy................................, e-mail: ........................ 

2.................................................................... tel. kontaktowy................................, e-mail: ......................... 

 
XIII. Akceptuje projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ. 

 

 

                                                                                                                   

.................................................................... 
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             uprawnionej/uprawnionych do występowania,                                  

reprezentowania oferenta i składania  

oświadczeń woli w jego imieniu) 
………………………………, dnia ………………... 

 

*niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy 

 

 

 

 

 



Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewi-

dzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

…………………………………………………………………

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

uprawnionej/uprawnionych do występowania,  reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-

ku 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).  

* 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). 

 


