
Załącznik nr 1 

 

NAZWA WYKONAWCY 

…………..………………….……..….. 

…………………………………….…..…… 

Tel………………………………………….. 

Fax……………….…………………..…….. 

e-mail…………….………………..……….. 

 

 

                                                                 PUBLICZNY KONKURS OFRT 
Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

 

Odpowiadając na Publiczny Konkurs Ofert z dnia 24.04.2019 r. (znak pisma 

GK.7021.1.24.2020) na:   
„Naukowo- Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na oś 

Sikorskiego w Starym Koninie   KBO”  

W ramach w/w zadania przewidziany jest zakup wraz z montażem 9 szt. urządzeń edukacyjnych, tj; 

panel muzyczny 1 szt., ściana do pisania 1szt., tablica magnetyczna z kulodromem 1szt., eko- kuchnia 

1 szt., koparka 1 szt., transporter piasku 1 szt. Naukowy Hex 1 szt., film animowany 1 szt., koło 

młyńskie 1 szt. , 9 szt. tablic informacyjnych, 1 szt. tablica z regulaminem – na terenie Miasta Konina 

ul. Kryształowa 5 , działka nr 1675/129 obręb Przydziałki. 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

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

 

+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 

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

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

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

 

 

                                                                                                                                   

(..................................)                                          (....................................................................) 
Miejscowość i data                                               Podpis i pieczęć pełnomocnego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. 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 publicznym konkursie ofert zapoznaliśmy się z treścią publicznego 



konkursu ofert  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

oraz zasadami postępowania; 

c) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

d) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu złożenia 

ofert. 

3. Oświadczam również, że: 

a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
i
 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

b) wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego 

postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu). 

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za najkorzystniejszą, 

zobowiązujemy się do: 

a) realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym; 

b) zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

(......................................)                                  (........................................................................)                                                                                                  
Miejscowość i data                                                           Podpis i pieczęć pełnomocnego  

                                                                        przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 
1
 W przypadku, gdy wykonawca 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). 

                                                 
 


