
załącznik nr 1 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTY 
 
1. Dane wykonawcy: 

 
_____________________________________________________________________z siedzibą 

w: __________________________ przy ul. __________________________________________ 

posiadającą NIP: ____-____-___-___; REGON: ____-___-___-___, tel. ____________________  

e-mail:_______________________ 

2. Nawiązując do zapytania ofertowego nr  WPI.042.36.4.2020.MiBi oferujemy   wykonanie zadania: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji 
zadania inwestycyjnego: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania 
dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – Renowacja 
Muru Carnot’a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na 
odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej”. w kwocie: 

 

- Netto: ____________________ /Słownie:__________________________________________/ 

- VAT: ____________________ /Słownie:__________________________________________/ 

- Brutto: ____________________ /Słownie:__________________________________________/ 

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie 
obowiązywało przez cały okres objęty umową. 

 

3. Deklarowana ilość pobytów na budowie – 1 pobyt w ciągu ____ (4/7/10) dni. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i przyjmuje warunki umowne określone 

w załączniku nr 2 do Zaproszenia. 

5. Oświadczam, że zapewnimy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

posiadający kwalifikacje tj. uprawnienia   budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 

W załączeniu kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.  
 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 21 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że złożona oferta 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

LP. NAZWA (RODZAJ) TOWARU LUB USŁUGI WARTOŚĆ BEZ KWOTY PODATKU 

   

   
Tabela 1 Obowiązek podatkowy 



8. Oświadczamy, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z niniejszym nie 
mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:, 

LP. OZNACZENIU RODZAJU (NAZWY) INFORMACJI 
NUMERY STRON W OFERCIE  

OD DO 

    

    

    
Tabela 2 Tajemnica przedsiębiorstwa 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. 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.* 

 

Ofertę złożona na ___ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach. 

 

*zakreślić właściwą opcję 

 

         ________________________ 
podpis 

 

 
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).  

 


