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Nazwa i adres Oferenta: ........................................................... 

 

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

 

NIP: ...............................,  REGON: ........................................ 

 

nr tel.: ............................,  e-mail: ........................................... 

 

 

 

 

 Urząd Miejski w Koninie 

 Wydział Budżetu 

 62-500 Konin, Plac Wolności 1 

 

 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w publicznym konkursie ofert na:  

 

Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji 

 

ogłoszonym w dniu 09.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego  www.konin.pl   

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym    

z dokumentacji projektowej. 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia, za cenę: 

  …..........................................zł. (netto) 

+       ............................................ zł. podatek 

VAT 

=     ................................................ zł. (brutto) 

http://www.konin.pl/


słownie:.............................................................................................................................

złotych (brutto),  

 

3. OŚWIADCZAM, że : 

a)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje 

zamówienia,  

b)  oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych zamówieniem w zakresie 

określonym  

     w  ogłoszeniu, 

c)  zapoznaliśmy się z treścią publicznego konkursu i uznajemy się za związanych 

określonymi  

     w nim  postępowaniami i zasadami, 

d)  zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje 

     konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty, 

e)  uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu złożenia 

ofert. 

 

 

 

4. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

konkursie. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do wykonania 

zamówienia na warunkach wskazanych w publicznym konkursie ofert i podpisania 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

5. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej 10 usług 

polegających na kompleksowej usłudze doradztwa  w zakresie emisji obligacji, 

obejmujących elementy podobne jak w niniejszym zamówieniu, które to usługi 

zakończyły się emisją obligacji komunalnych na rynku, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. 

 

6. Oświadczam, że do ww. ceny przyjęliśmy co najmniej minimalne wynagrodzenie za 

pracę/minimalną stawkę godzinową, obowiązujące/ą w okresie realizacji przedmiotu 



zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze. zm.). 

 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu. 

        W przypadku, gdy Oferent na moment składania oferty nie przekazuje 

Zamawiającemu 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. (zaleca się 

wykreślić treść oświadczenia). 

       Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, 

obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu realizacji zamówienia (o ile moja oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu). 

 

 

 

 

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

         Miejscowość i data              Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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 L119 z 04.05.2016 

str. 1) 

 

 


