Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
………………….., dnia …………………….
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
NIP …………………………….. REGON …………………………
Telefon ………………………… mail ……………………………(obowiązkowo)
(nazwa /firma/dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy/firmy/ i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków, konsorcjum)
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia: …………………………. dotyczące złożenia oferty cenowej
na wykonanie zamówienia pn:
„Bieżąca konserwacja w branży elektrycznej w budynkach stanowiących własność Spółki,
w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r.”
2. Oferujemy: wykonanie dostawy/ usługi/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
Cena roboczogodziny netto: ………………………. zł,
(słownie: ………………………………………………………….....….)
Koszty pośrednie do R i S 60%
Koszty zaopatrzenia i transportu do M 8%
Zysk do R, S i Kp 12%
Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa roboczogodziny netto zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Deklarujemy ponadto:
1) termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
2) okres gwarancji: 24 miesiące
4. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
3) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
4) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
5) dysponujemy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia:
a) na stanowisku Kierownik robót elektrycznych:
……………………………………………….
b) na umowę o pracę zatrudniać będziemy następujące osoby:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

6) Zamówienie zrealizujemy: sami/ przy udziale podwykonawców.
7) Oświadczamy, iż sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach w niej określonych,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert.
10)Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………
11) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
……………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………….., Tel. ………………………………………
5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
¹

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 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).
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).
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6. Spis treści:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………….
4) …………......................................................................................................................................
Oferta została złożona na …………. Kolejno ponumerowanych stronach.

………………………….. dnia ……………….. 2020 roku

………………………………………………
pieczęć Wykonawcy

……………………………………………..
podpis Wykonawcy/Wykonawców

