Załącznik nr 1- Formularz oferty

Nazwa i adres Oferenta: ...........................................................
..................................................................................................
NIP: ..............................., REGON: .........................................
nr tel.: ............................, e-mail: ............................................

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Geodezji i Katastru
62-500 Konin, płk. Witolda Sztarka 1

OFERTA
Odpowiadając na publiczny konkurs ofert na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących
nieruchomości położonych na terenie miasta Konina składam ofertę na jej wykonanie,
zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia. Zlecone prace będzie wykonywał geodeta uprawniony:

………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko geodety, zakres i numer uprawnień geodezyjnych

1. Oświadczam, że:
a) oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych zamówieniem
w zakresie określonym w publicznym konkursie ofert,
b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem
zamówienia,
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
realizację zamówienia,
d) zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o publicznym konkursie ofert wraz
z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nim
postanowieniami
e) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy
wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej
oferty,
f) uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu złożenia
ofert.

1.

2.

3.

Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w publicznym
konkursie ofert. 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.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty
Wykonawcy, są:
a) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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

1)

..........................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

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)

