
Załącznik nr 1- Część 1

F O R M U L A R Z       O F E R T O W Y

Wykonawca:
……………………………….....................................................................................................

.………………………………............................................................................………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………….............................…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  zapytaniu  ofertowym  „Wycinka drzew na terenie  Gminy
Niemcza
Część 1- Wycinka drzew na terenie placu zamkowego w Niemczy

1 . Oferujemy następujące wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z 
wywózką drewna:

.............................zł brutto za 1 szt. x 16 szt.  ...................................... zł brutto
  (wynagrodzenie za 1 szt.)                                                     (wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia)

(słownie ............................................................................................................................................zł)

2. Oferujemy następujące wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia bez wywózki drewna:

.............................zł brutto za 1 szt. x 16 szt.  ...................................... zł brutto
  (wynagrodzenie za 1 szt.)                                                     (wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia)

(słownie ............................................................................................................................................zł)

1. Oświadczamy, że udzielamy  14 dniowego terminu płatności po dostarczeniu prawidłowo
wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
4.  Oświadczamy,  że wynagrodzenie (cena)  zawiera wszystkie  koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
6. Oświadczamy, że przedstawiony w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego wzór umowy
został przez nas zaakceptowany. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia  umowy  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy,  w  miejscu  i  w  terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
7.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  wskazany  przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez 30 dni.
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 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 da-
nych 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).

Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kierować na poniższy
adres: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
tel..........................,faks..............................., e-mail .....................................................................

Ofertę podpisali :

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

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

...................................., dnia ............................




