
………….…………………….. 
    ( pieczęć wykonawcy) 

OFERTA CENOWA 
 
Ja (My), niżej podpisany(ni).......................... .............................................. ............................ ..  

działając w imieniu i na rzecz :............................................................................. .............. .......  

                                                                                             (pełna nazwa wykonawcy) 

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

                           (adres siedziby wykonawcy) 

REGON........................................................       Nr NIP................................................... 

Nr konta bankowego: 

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

 

nr telefonu ................................................. nr faxu ............................................................ 

 

e-mail ............................................................................................. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nr postępowania ZP-08/2020 z dnia 13.03.2020 r. o wartości 
kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys euro pn: 
„Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót budowlanych polegających 
na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie 
Mazowieckiej.” 

 
1. Oferuję(-my) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za: 
 
cenę brutto …....................................................PLN 

słownie brutto …........................................................................................................................ 

cenę netto …....................................................PLN 

słownie netto ........................................................................................................................... 

podatek VAT ….............................................PLN 

 
2. Deklaruję(-my) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy na pełnienie świadczenia 
usługi nadzoru (przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 03.06.2020r.) do 30 dni od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót i rozliczenia wykonanych robót z Wykonawcą 
(przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2020r).  
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się 

do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
6.  Akceptujemy 30 dniowy termin płatności. 
7. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
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wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
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..............................., dn. ..............................          ................................................................ 
                                                                                  (podpis(y) osób uprawnionych do   

reprezentowania wykonawcy ) 

                                                 
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). 

2W 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). 


