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OFERTA 

 Nazwa Wykonawcy : 

 

……………............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres:............ ....................................................................................................................................... 

Telefon/fax: ....... ............................................. 

NIP:.................................................................. 

REGON..................................................................................................................................................... 

 

     
Nawiązując do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności na wykonanie zadania pn.:  

 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie budynku i zagospodarowaniu terenu 

Ełckiego Centrum Kultury 
Nr sprawy: DR.212.3.18 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie za cenę ryczałtową: 

 
- cena brutto cyfrą (wraz z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia...................................zł 

- cena brutto słownie (wraz z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia 

.................................................................................................................................................................zł 

 
2. Oświadczamy, Ŝe całość zamówienia wykonamy w terminie  do 30.06.2020r. 
3. Oświadczamy, Ŝe dysponujemy kadrą mającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 14994 z późn. zmianami. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać (właściwe zaznaczyć):  

                 1) sami bez udziału podwykonawców ; 

                 2) z udziałem podwykonawców  w poniŜej części:  
                      

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

      podmiot realizujący……………………………………………………………………. 
 

b) część ……………………................................................................................................ 
 
                          podmiot realizujący……………………………………………………………………. 
 

c)    część ……………………................................................................................................ 
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   podmiot realizujący……………………………………………………………………. 
 
6. Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO: 

Oświadczam, Ŝe 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.* 

______________________________ 
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).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niŜ 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). 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty dokumenty) 
 

(1) ............................................................................................................ 

(2) ........................................................................................................... 

(3) ........................................................................................................... 

 

 
 
................................dnia.................2018  r 
 
 
                                                                                        ................................................... 
                                                                          (podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upowaŜnionych) 


