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Załącznik nr 1 
formularz oferty cenowej 

 

 

 

Pieczęć / imię i nazwisko, adres Wykonawcy 

 

O F E R T A  C E N O W A 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych 
do podpisania umowy: 

 

Numer telefonu:  

Numer REGON:  

Numer NIP:  

Adres kontaktowy e-mail:  

 
Nawiązując do zaproszenia na:   

Wykonanie robót budowlanych pn.:  „prace remontowo – adaptacyjne w mieszkaniach wspomaganych" 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia : 

1.  Za cenę  brutto  
 

CENA BRUTTO RAZEM : ……………………………………………..ZŁ 

SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie : 

□     65 dni kalendarzowych  

□     55 dni kalendarzowych  

□      45 dni kalendarzowych  

 

Proszę zaznaczyć - X  tylko jedną opcję ww.   

W przypadku braku zaznaczenia opcji lub zaznaczenia kilku opcji lub wszystkich  

zamawiający przyjmie  max. wymagany termin tj. 65 dni kalendarzowych.  

 

3. Gwarancji na przedmiot zamówienia  udzielam  na okres: 

□     24 m-ce   

□     36 m-cy  
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Proszę zaznaczyć - X  tylko jedną opcję ww.   

W przypadku braku zaznaczenia opcji lub zaznaczenia wszystkich opcji  

zamawiający przyjmie  minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 m-ce.  

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia  

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
objętej projektem umowy, 

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, 

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za 
związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

- W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

- 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 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). 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
Ofertę składam/y na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
 
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 
1. ................................... 
 
2. ................................... 
 
3. .................................. 
 
 
 
 
..............................., dn. ...............................  .................................................................. 
                                                                                                (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji       
                                                                                                 wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis  
                                                                                                                      pełnomocnika wykonawców) 
 

 


