
 

 

Załącznik nr 1  

1 ..........................       
 

 

 (pieczątka Wykonawcy) 

OFERTA 

 

DANE WYKONAWCY 

: 

 

1. 
Pełna nazwa: ................................................................... 

Adres: ulica. .................................... kod. ........................  miejscowość. .................................a  

tel.: ............................... fax:  ..................................  

NIP.....................                                  

 numer REGON................................... 
 

 

Nawiązując do ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn:  

 

Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Etap I.  

 

jako upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisani w rejestrze nr......................................... 

w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam/oświadczamy, że: 

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  ................. zł, słownie: 

..................................  (w tym  należny podatek  VAT w wysokości 23 % tj. ............ zł 

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy  zastrzeżeń. 

Uznajemy się za związanych określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zasadami postępowania. 

 

3) Oświadczamy że, na wykonane usługi Przebudowa placu składowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą udzielamy ……(min.36  miesięcy) miesięcy gwarancji. 

 

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

 

5) Oferujemy następujący termin płatności faktur: ……minimum 30 dni od daty 

poprawnie wystawionej faktury VAT, niezwłocznie dostarczonej do Terminale 

Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o. o  

 

  Oświadczamy:

 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 i w 



 

 

związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Numery stron w ofercie 

od do 

    

    

 

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: 

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

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

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

7)  Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień 

składania oferty. 
 

8) 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.* 

 
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 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). 
 
 

9)  Oferta zawiera .......................  ponumerowanych stron. 
 

 

Sławków dnia ...................................................................... r.                                                                           

            

            

            
             podpis 

Pieczątka 

   


