Zapytanie ofertowe – wymiana drzwi i okna kasowego biletowego
w budynku Muzeum w Swarzędzu
Oznaczenie postepowania: DZ-2501/268/18

Załącznik nr 4

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu p.n. „Wykonanie wymiany drzwi i okienka kasowego
biletowego w budynku Muzeum w Swarzędzu ” - oznaczenie postępowania: DZ-2501/268/18

My, niżej podpisani:

............................................................................................................................................
(nazwa/firma i dokładny adres Wykonawcy, telefon, e-mail)
(w przypadku składania oferty przez podmiotu występujące wspólnie podać nazwy/firmy
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego

nie wnosimy żadnych

zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w
zapytaniu ofertowym i informacjami pozyskanymi podczas wizji lokalnej w dn…………. za cenę brutto
……………….. zł (słownie: ……………………………… złotych), w tym:

a)

cenę netto ……………….. zł (słownie: ………………………………………… złotych)

b)

podatek

VAT

(stawka

podatku

VAT

…….

%)

…………………….

zł

(słownie:

…………………………………………………………………………….………… złotych,
4. Udzielamy gwarancji: na roboty na okres:…………………. miesięcy.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………… tygodni od dnia
otrzymania zlecenia.
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w umowie.
7. Oświadczamy również, że:

a)

jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert,

b)

złożyliśmy ofertę na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru
.......... do numeru ..........

c)

wnieśliśmy

wadium

w

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

wymaganej

kwocie

w

dniu

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

w

formie

Zapytanie ofertowe – wymiana drzwi i okna kasowego biletowego
w budynku Muzeum w Swarzędzu
Oznaczenie postepowania: DZ-2501/268/18
d)

zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych prac i firma podwykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

6.
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.*
______________________________
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).
* 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).

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ........................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefon: ............................................................... Faks: ........................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z formularzem oferty:

a)

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

b)

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

c)

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

…………………………..……….., dnia …………………….. 2018 r.
Miejscowość

.....................................................
podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

