
Załącznik Nr 6  

 

Formularz ofertowy 

 

 

Oferta na 

 

Naprawę i remont polegający na „wymianie 

pokrycia dachowego części budynku mieszkalnego 

głównego geriatrycznego Domu Pomocy Społecznej 

„Nad Jarem” w Nowym Miszewie”. 

 

 

Zamawiający 

 

Powiat Płocki - Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem”  

w Nowym Miszewie. 

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 

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 

zamówienia pn.: Naprawa i remont polegający na „wymianie pokrycia dachowego części 

budynku mieszkalnego głównego geriatrycznego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”  

w Nowym Miszewie”. 

1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w projekcie umowy.  

5. Oświadczam, iż udzielam 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

6. 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.*) 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1).……………………………………………… 

2).……………………………………………… 

3)………………………………………………. 

 

Data: ………………………                                                                                       ………………………………… 
    Podpis (upoważnionego przedstawiciela 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). 

 

 


