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Załącznik nr 2 

 

...................... dn. ....................... 

 

 

................................ 
        (dane oferenta) 

GMINA MIASTO LEŻAJSK 

37-300 LEŻAJSK 

UL. RYNEK 1 

 

 

Formularz oferty 
do zapytania ofertowego Nr ZO.2510.2.2020 

 

 

W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego Nr ZO.2510.2.2020 z dnia 18.11.2020 r. na 

wykonanie remontu poczekalni przed Urzędem Stanu Cywilnego w budynku Urzędu 

Miejskiego w Leżajsku, oferujemy wykonanie prac budowlanych zgodnie z formularzem 

cenowym, który stanowi załącznik Nr 3, za łączną kwotę: 

Netto …....…....………...zł (słownie: .………………................................................……), 

podatek VAT ….. %, ………………zł. 

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

 

Ponadto: 

1. Potwierdzamy, iż prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

do składania ofert. 

3. Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie ulegnie 

zmianie przez cały czas jego realizacji.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego w tym zawartym tam 

projektem umowy, posiadam wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie 

z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w Zapytaniu Ofertowym i złożoną 

ofertą.  

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia, w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dotychczasowe zamówienia na 

rzecz odbiorców zrealizowaliśmy z należytą starannością. 

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

rozporządzenia 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). 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio ( jeżeli 
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występują w zamówieniu) pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, a w przypadku udziału Podwykonawców w zamówieniu lub 

poleganiu na zasobach innych podmiotów (jeżeli występują w zamówieniu) - 

zobowiązuję się do egzekwowania od nich przestrzegania tych przepisów prawa” 

 

 

 

 

 
     ........…..…......………………… 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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