
 

 
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Znak sprawy DUDiM.520.ZO.3.2019 

………………………………….. 
(miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa/ Imię i nazwisko:  ……….……………………………………………………..……. 
Adres:    ….…………………………………………………………..……. 
Tel.    ……………………………………….……………………..……. 
Adres e-mail:   ……………………………….……………………………..……. 
NIP:    ……………………………….……………………………..……. 
REGON:   ………………………………….……………………………...… 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  
z/s w Odolionie zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa  
o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – ETAP I, składam ofertę  
o następującej treści: 
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w następujący sposób: 
 
Cena ofertowa netto:   ………………………………………….………….…………...… 

Podatek VAT:   ……………….…………………………………….…………...… 

Cena ofertowa brutto:  …………………………………………………….……….…...… 

Cena ofertowa brutto słownie:  …………………………………………..……………………...… 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że dołączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 
we wzorze, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że Wykonawca: prowadzi działalność gospodarczą/jest osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej*. 

6. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

7. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki, określone w ogłoszeniu o zamówieniu  
i złożyłem wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków. 

8. Osoba do kontaktów z Zamawiającym:  
imię i nazwisko: ....................................................... tel.: ………..…………….………..,  

9. Oferuję wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym  
w zapytaniu ofertowym. 

10. Dane osobowe w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane Zamawiającemu zgodnie  
z art. 28 RODO1. 

11. 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 postępowaniu2. 

12. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt XIII ogłoszenia  
o zamówieniu. 

 
.......................................................................................................... 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
*) niepotrzebne skreślić 

                                                           
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)  
2W 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) 


