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Załącznik Nr 1 do WZ   

OFERTA CENOWA 

 
DANE WYKONAWCY:  
 
Imię i nazwisko (nazwa firmy) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………….. 
 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: „ Modernizacj ę zakładowej rozdzielni 
głównej wraz z przebudow ą zasilania energetycznego i budowa magistrali 
światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji   Do świadczalnej CEBEA Sp. z o.o.       
32-700 Bochnia, ul. Z. Krasi ńskiego 29. ” 
 Znak postępowania: 05/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o. 
 
oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto ............................................................... złotych 

podatek VAT ........................................................... złotych 

cenę brutto .............................................................. złotych 

słownie brutto .................................................................................................................. złotych 
 
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
 

Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ………………………………… 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………………………… 
 
Inne informacje ………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty terminu 
składania ofert.  
 

Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………… 

tel.. …………..……………….e-  mail:……………..………………  

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze  strony Wykonawcy jest :…………………………………. 

 tel.. ………………….……….e-  mail: ……………….…………… 

 

Załącznikami do oferty są: 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
 
Miejscowość, dnia    .................................................... 
 
 

 
 
 

……………………………………………………….. 
Pieczątka, podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełni enia obowi ązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14  RODO 

 
 
 

Oświadczam(y), że zostały wypełnione 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 publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

................................. , dnia ......-......-2019 r.        
            (miejscowość 
 
                                                                              ..................................................................... 
                                                                                                 (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie) 

 

 

 

 

1) 
rozporządzenie 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* 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 treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


