
…………………………………………..      ………………………….  
     (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)     (miejscowość, data) 

tel. ........................................................ 

e-mail……............................………..… 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej 
130 000 złotych netto, polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz 
z określeniem planowanych kosztów robót budowlanych dla przebudowy i budowy odcinków drogi 
ul. Hodowlanej w Bieruniu  

11.. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami zaproszenia
do składania oferty kwotę w wysokości:

Łączna cena ofertowa netto Wartość podatku VAT Łączna cena ofertowa brutto 

zł zł zł 

22.. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 14 lutego 2023 r.

33.. Oświadczam, że okres gwarancji równy okresowi rękojmi obejmuje cały przedmiot zamówienia
i wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

44.. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi bez zatrudnienia podwykonawców.

55.. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu
do złożenia oferty oraz jego załącznikach - warunki zawarte w ww. dokumentach przyjmuję bez
zastrzeżeń, oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.

66.. Oświadczam, że projekt umowy, załączony do zaproszenia do złożenia oferty został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

77.. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275),
UWAGA*:
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas należy wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty
załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

88.. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z 13.4.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

99.. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1100.. Oświadczam, że ww. oświadczenia są zgodne z prawdą oraz złożone z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1111.. Osobą uprawnioną do współdziałania z zamawiającym będzie:  ..…………..…………………………………………………………………………....
 (podać imię  i nazwisko) 

1122.. Załącznikami do propozycji cenowej są:
a) .…………………………………………………...…………………………………………………...……………

b) .…………………………………………………...…………………………………………………...……………

   ………….............................................................. 
 Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionej 
   /uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
     i składania oświadczeń woli w jego imieniu.  
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