Załącznik nr 1

Formularz cenowy
Nazwa, adres i inne dane Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ……………………………………....

REGON: ………………………………………..….

Telefon: ………………………………......

Faks: …………………….……………….…………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………...…………………....
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……………………………………………………………………………..............................…

Przedmiot oferty i cena ofertowa
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.:

„Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji
wodnych, dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na działce o nr ewid. 281/14 ob. Żukówka”
oferuję wykonanie usługi w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę za:
Cena oferty brutto (PLN)
Słownie
Cena oferty netto (PLN)
Słownie

Oświadczenia dot. przedmiotu oferty
1) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem o cenę i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oświadczam że zdobyłem
niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
2) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w zakresie opisanym w zapytaniu o cenę.
3) Oświadczam, że w cenie ofertowej brutto uwzględniłem wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia.
4) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
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Oświadczenia dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania o cenę. Niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 130 000 zł i w związku z tym nie mają do
niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.).; w niniejszym postępowaniu.
* Przedmiotowe oświadczenie ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż
bezpośrednio jego dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
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).

Oświadczenia dot. umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
2) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę na warunkach wynikających z Ogłoszenia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT*:
□ TAK
□ NIE
4) Wykonawca posiada specjalnie utworzony przez Bank/SKOK rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego*:
□ TAK
□ NIE
*Proszę zaznaczyć właściwy wariant. Oświadczenia wskazane w punkcie 4-5 dot. mechanizmu podzielonej płatności.
5) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………..…
Telefon: ……………………...………..

E-mail: ……………………………….……………………
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