
 

 

 

Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa oferenta: ………………… 

Adres siedziby: …………………. 

Nr wpisu do KRS lub CEIDG: ………………….. 

NIP: ………………… 

Nr telefonu : ………………. 

Adres e-mail: ………………… 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji i podpisująca ofertę 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na „Pełnienie kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego nad rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu i Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Sobiekursku – 2 części  

Część I: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad Rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu o część oświatową, działka nr ew. 484/3 z 

obrębu 8 Nadbrzeż w Gminie Karczew, w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu. 

oferuję realizację usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:  

 

Cenę netto: ...............................................zł  

Podatek VAT: ................................zł  

Cenę brutto:...............................................zł  

Słownie brutto: .............................................................................................................................. 

1. Część II: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku działka nr ew. 177/2 z obrębu 13 

Sobiekursk w Gminie Karczew, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku. 

oferuję realizację usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:  

 

Cenę netto: ...............................................zł  

Podatek VAT: ................................zł  

Cenę brutto:...............................................zł  

Słownie brutto: ............................................................................................................................ 

 

 

 



 

 

 

Zamawiający: Gmina Karczew  – Urząd Miejski  w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 

 
 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym, 

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie 30 dni od momentu upływu terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że wypełniłem 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.** 

**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). 

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).  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- ……………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………….                                                                  ….…………………... 

     data i miejscowość                                                                                   podpis  

 

 

 


