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Znak sprawy: IZW.271.2.27.2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania 

pn.: „Przebudowa DW 960 w odc. 010 km 2+796,50 – 2+826,50 w granicach istniejącego pasa 

drogowego w m. Bukowina Tatrzańska, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych, 

przebudowie lewostronnego pobocza na chodnik i remoncie istniejących chodników” oferuję 

wykonanie zamówienia wg następujących kryteriów: 

 

1. Cena za wykonanie zamówienia:  

 

Cena netto:  ………………………………… 

Podatek VAT (……%): ………………………………… 

Cena brutto:  ………………………………… 

W tym: 

 

L.p. Nazwa etapu Kwota netto 

(zł) 

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   

2. Roboty ziemne  
3. Podbudowy  
4. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego  
5. Nawierzchnia chodnika z elementów brukarskich   
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
7. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych   

Suma (netto):  

VAT:  

Suma (brutto):  

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

załączone do  Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

3. 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). 

 
 

 

 
 
 
   pieczęć wykonawcy 
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4. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1) ………………… 

2) ………………… 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy 
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