ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Zamawiający:
Starosta Przemyski
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
(pełna nazwa/firma, adres)

.....................................
/ pieczęć wykonawcy/

DANE WYKONAWCY
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy 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 RODO wobec
osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

……………………………….
/ imię i nazwisko – stanowisko/
*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).

FORMULARZ OFERTY
/wzór/
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która pozwoli na ujednolicenie wpisów w bazie danych ewidencji
gruntów i budynków z wpisami w bazie Ksiąg Wieczystych po zapoznaniu się z opisem przedmiotu
zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia po następującej cenie:

I. Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia G.IV.C.272.2.2018, do składania ofert
w trybie przetargu nieograniczonego, składam następującą ofertę:

1) Za wykonanie części nr ………
Kryterium „Cena” (C), o którym mowa w rozdziale XV, ust. 3 SIWZ - proponuję cenę jednostkową za
wykonanie dokumentacji dla 1 działki ewidencyjnej w wysokości ………………………………………zł. brutto,
co daje kwotę całościową za wykonanie zadania w wysokości:
………………………………………………………………………………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………… zł brutto),
co stanowi …………………………………………………………………….zł netto
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %
Kwota VAT: ............................. PLN (słownie: ..........................................................................)

2) Za wykonanie części nr ………
Kryterium „Cena” (C), o którym mowa w rozdziale XV, ust. 3 SIWZ - proponuję cenę jednostkową za
wykonanie dokumentacji dla 1 działki ewidencyjnej w wysokości ………………………………………zł. brutto,
co daje kwotę całościową za wykonanie zadania w wysokości:
………………………………………………………………………………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………… zł brutto),
co stanowi …………………………………………………………………….zł netto
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %
Kwota VAT: ............................. PLN (słownie: ..........................................................................)

3) Za wykonanie części nr ………
Kryterium „Cena” (C), o którym mowa w rozdziale XV, ust. 3 SIWZ - proponuję cenę jednostkową za
wykonanie dokumentacji dla 1 działki ewidencyjnej w wysokości ………………………………………zł. brutto,
co daje kwotę całościową za wykonanie zadania w wysokości:
………………………………………………………………………………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………… zł brutto),
co stanowi …………………………………………………………………….zł netto
podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi: .............................. %
Kwota VAT: ............................. PLN (słownie: ..........................................................................)

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:
1.
2.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Załącznik nr 5 do SIWZ”
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: DZ.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach * : ..……………………………………………………..
W takim przypadku, w załączeniu przekazujemy uzasadnienie objęcia przedmiotowych informacji
tajemnicą przedsiębiorstwa.
7. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy
się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
10. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców*)
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić): …………………………………………………………………..
* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy
11. Numer telefonu Wykonawcy

………………………………………………………

12. Numer faksu Wykonawcy

………………………………………………………

13. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

………………………………………………………

14. Adres strony internetowej

………………………………………………………

15. NIP

………………………………………………………

16. REGON

………………………………………………………

17. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

……………………………………………………..

Ofertę podpisali:

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

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

(Miejscowość data)
(Podpis i pieczęć Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela/i
wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwa)

