Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
OR-IV.272.9.2018.MB
Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany .................................................................................................................
działając

w

imieniu

i

na

rzecz

…………………...................................................................... ....................................................
...................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy):

tel. .........................................................

fax .........................................................

e-mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w zapytaniu ofertowym.)

składam ofertę w zapytaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
dwóch siłowni zewnętrznych ze strefami relaksu w ramach programu ,,Program rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) EDYCJA 2018”.
Składam ofertę w zakresie realizacji I części zamówienia tj. na budowę siłowni zewnętrznej ze
strefą relaksu na działce Nr 138/1 położonej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 24 przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej i:
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ……….….. zł brutto wg poniższej kalkulacji:
Przedmiot (w miejsce kropek należy
wpisać nazwę producenta i nr
katalogowy)
Prasa nożna ………………………….
Twister ……………………………….
Orbitrek ………………………………
Wioślarz ………………………………
Podciąg nóg ……………………………
Wyciskanie ………………
Motyl ……………………
Trenażer ramion górny ……………..….
Biegacz ………………………………
Stół do szachów ……………………..
Ławki metalowe z oparciem …………
Tablica informacyjna ………………….
Kosz na śmieci (metalowy) ………….
Stojak na rowery ……………………..
Nasadzenia

Ilość
[szt]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1 kpl

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Stawka
Vat
[%]

Wartość brutto
[zł]

Razem
2.
Zobowiązuję się udzielić ……………….. miesięcznej gwarancji na urządzenia siłowni
zewnętrznej, 24 – miesięcznej gwarancji na wyposażenie strefy relaksu.
3.

Oświadczam, że:
-

cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją

zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym,
-

zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania
oferty,
-

akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym okres związania złożoną ofertą,

-

akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję

się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4.

Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy

wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy): …………………………………………………..
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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,). 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 (np. wpisując zwrot ,,nie
dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

Składam ofertę w zakresie realizacji II części zamówienia tj. na budowę siłowni zewnętrznej ze
strefą relaksu na działce Nr 567/5 położonej w Suchowoli, ul. Augustowska 2 przy Zespole Szkół
w Suchowoli i:
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ……….….. zł brutto wg poniższej kalkulacji:
Przedmiot (w miejsce kropek należy Ilość
wpisać nazwę producenta i nr [szt]
katalogowy) oraz wskazać gatunki

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Stawka
Vat
[%]

Wartość brutto
[zł]

zaproponowanych krzewów iglastych i
ilości
Prasa nożna ………………………….
1
Twister ……………………………….
1
Orbitrek ………………………………
1
Wioślarz ……………………………… 1
Podciąg nóg …………………………… 1
Wyciskanie ………………
1
Motyl ……………………
1
Trenażer ramion górny …………….…. 1
Biegacz ………………………………
1
Stół do szachów ……………………..
1
Ławki metalowe z oparciem …………
4
Tablica informacyjna …………………. 1
Kosz na śmieci (metalowy) ………….
1
Stojak na rowery ……………………..
1
Nasadzenia …………………………..
1 kpl
Razem
2.
Zobowiązuję się udzielić ……………….. miesięcznej gwarancji na urządzenia siłowni
zewnętrznej, 24 – miesięcznej gwarancji na wyposażenie strefy relaksu.
3.

Oświadczam, że:

-

cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z

uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym,
-

zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do

niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
-

akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym okres związania złożoną ofertą,

-

akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do

podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,
4.

Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy

wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy): …………………………………………………..
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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,). 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 (np. wpisując zwrot ,,nie
dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.................................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

