Załącznik Nr 6
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości poniżej 130 000 zł netto

Wzór propozycji cenowej
PROPOZYCJA OFERTY
(CENY)
(pieczęć Wykonawcy)

.....................................................
Nazwa Wykonawcy
………………………………………
Adres Wykonawcy
………………………………………
NIP
……………………………………..
REGON
…………………………………….
Nr rachunku bankowego

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
E-mail
dla
Gmina Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska Nr 2
58-330 Jedlina-Zdrój
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) – Zapytania Ofertowego, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie jednostki składam poniższą ofertę.
1. Oferuję/my:
1) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym brutto: ...................... zł
(słownie: ............................. złotych), w tym należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
w tym zakresie,
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam/y, że:
1) podane powyżej wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
przedmiotu zamówienia,
2) występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum*,
3) akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym (zaproszeniu do złożenia oferty), w
tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
5) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
6) dysponuję potencjałem technicznym i osobami niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8) gwarantuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………………………………………………………
9) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
10) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celi ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postepowaniu*
*skreślić treść oświadczenia 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,
11) zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,
12) Załącznikami do propozycji oferty (ceny) są dokumenty wymienione w ust. 2, stanowiące integralną część mojej/
naszej oferty:
1) .....................................................................................................................
2) .....................................................................................................................
3) ....................................................................................................................
4) .....................................................................................................................
5) .....................................................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
………………........................................................

