
Załącznik nr 1.1. 
CZĘŚĆ I 

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

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

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

nr telefonu: ....................................................,  adres e-mail: ........................................................... 

 
Do Urząd Miejski w Koninie 
 Wydział Rozwoju Gospodarczego 
 Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w publicznym konkursie ofert (ogłoszenie 

DG.7013.11.2019 z 9.08.2019 r.) pn.: 
przebudowa wejścia, budowa podjazdu i miejsca postojowego dla osób o ograniczonych możliwościach 
ruchowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" 

MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)” - CZĘŚĆ I  
 
 
1. Składam ofertę na jego wykonanie za cenę: ……………………………………… zł netto 

 + …………………………………… zł podatek VAT 

 = …………………………………… zł brutto, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………. zł brutto, 

zgodnie z „Zestawieniem elementów cenowych” - stanowiącym załącznik nr 1.1.A do oferty. 

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 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. 

4. Załącznikiem do oferty jest „Informacja o posiadanym doświadczeniu” - załącznik nr 2. 
5. 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 
postepowaniu). 

 
 
 
 
 ........................................................ ...................................................... 
 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) 


