
 

 

................................................................. 
(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć) 

NIP: ........................................................ 

Regon: .................................................... 

Tel: ......................................................... 

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

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Nowej Dębie 

ul. Jana Pawła II 4 

39-460 Nowa Dęba 

 
 

 

 

O F E R T A 
 

 

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont 

pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na potrzeby Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Nowej Dębie – ETAP I – Dostosowanie budynku dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych” 

My niżej podpisani: 

1. Oferujemy wykonanie ww. zadania za łączną cenę brutto: ...................................... zł,   

      słownie brutto: .................................................................................................................... 

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

2. Oświadczamy, ze zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia: 30.11.2021 r. 

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zamieszczone w Zapytaniu ofertowym.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do zapytania, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do ich treści oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi za wady 

na okres ……. miesięcy. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projektem umowy) i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu** 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie. 

2. Oświadczenie o uprawnieniach. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

 

 

 

......................................., data .......................... 

.................................................................. 
       (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 

        upoważnionego przedstawiciela 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) 

** - 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) 


