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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
…………………………………….…
……………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

………………………………………..…
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
……………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

nr telefonu ...........................................
nr faksu …...........................................
adres e-mail…………………………..

GMINA GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
FORMULARZ OFERTOWY
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr IiR.271.2.17.2018 z dnia 05.09.2018 r. oferuję wykonanie
usługi polegającej na opracowaniu szczegółowego projektu modernizacji i rozbudowy
ekspozycji Podziemnego Miasta „Osówka” w ramach realizacji projektu „Tajemnice
Militarnych Podziemi”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – za ryczałtowe wynagrodzenie:
kwota netto ……………………………… zł
podatek VAT ….%, w kwocie ………….. zł
kwota brutto ……………………….……. zł
Słownie brutto …………………………………………………………………………………..
2. Oświadczamy, że cena brutto zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu
ofertowym.
4. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Zapytania ofertowego wraz z załącznikami
i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że Wykonawca jest / nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne
skreślić).
7. Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałam/-em w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**
*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).

8. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym oraz nadzór nad realizacją umowy:
Pan/Pani ..................................................., tel. …………………, e-mail …………………..

Miejscowość, data .........................................

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.
usługi polegającej na opracowaniu szczegółowego projektu modernizacji i rozbudowy
ekspozycji Podziemnego Miasta „Osówka” w ramach realizacji projektu „Tajemnice
Militarnych Podziemi”
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci
nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach
rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy
indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu, co oznacza że:
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.

Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3.

Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia /lub/ przedstawiamy pisemne zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
/niepotrzebne skreślić/

4.

Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

5. Akceptuję/my warunki Zapytania ofertowego nr IiR.271.2.17.2018.

Miejscowość, data .........................................

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ USŁUG
Polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 usług
projektowania w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości minimum
50 000,00 zł
Wykaz wykonanych usług

Nazwa
Zamawiającego
(z adresem)

Miejscowość, data .........................................

Wartość
w PLN

Termin
realizacji

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

