
Załącznik Nr 5  

 

Formularz ofertowy 

 

 

Oferta na 

 

„Utwardzenie oraz ogrodzenie placu przy 

Starostwie Powiatowym w Płocku przy ul. Bielskiej 

59”. 

 

Zamawiający 

 

P  Powiat Płocki - reprezentowany przez Zarząd  

    Powiatu w Płocku. 
 

Wykonawca (nazwa, adres, nr tel.,  

e-mail) 

 

 

 

………………………………………………………. 

Cena ofertowa za całość zadania  

w zł brutto (cyfrowo) 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Termin realizacji zgodnie z ogłoszeniem 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy na podstawie 

odpowiednich dokumentów 

 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

Data: …………………    ………………………………………….. 

                          Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia, 

projektu umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego.  

4. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców : 

a) …………………………………………………………………………………………... 

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcę) 

b)…………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcę) 

5. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty.  



6. Oświadczam, iż udzielam 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

7. 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.*) 

8. Podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.  

Adres do korespondencji: _____________________________________  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:  

Pan/Pani*……………………………………………………………………………………..  

Nr tel. ………………………………., Fax: ………………………………………………… 

adres e-mail: ………………………………………  

9. Niniejszy Formularz oferty składam/my na ______ kolejno ponumerowanych stronach.  

10. W załączeniu do oferty: 

     ……………………….. 

     ……………………….. 

  

 

 

_______________________, dnia _____________  
(miejscowość) (data)  

 

_________________________________________  
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu 

Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
*) 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). 

 

 

 

 

 

data: ..................................                                                    Podpis:………………………… 

                                                                          (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 


