
 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Treść oferty: 

Nazwa, adres i inne dane Wykonawcy 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP: …………………………………………........                                                      REGON: …………………………………………........ 
 
KRS: …………………………………………........                                                     Telefon: …………………………………………........ 
 
Fax: …………………………………………........                                                      E-mail:  …………………………………………......... 
 
 

Przedmiot oferty i cena ofertowa 
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: 

 
Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem „C” w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4  

 
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 
 
liczbowo: …………………………………………………………. złotych brutto 
 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Oświadczenie dot. przedmiotu oferty 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyłem niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem wykonania usługi. 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w zakresie opisanym w Ogłoszeniu o zamówieniu. 
4. Oświadczam, że w cenie ofertowej brutto uwzględniłem wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 
5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin 

składania ofert. 

 
Oświadczenie dot. umowy w sprawie zamówienia  

 
1. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: …………………………………………........                                                      Fax: …………………………………………............ 
 
 E-mail: …………………………………………………. 
 

Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów  
z siedzibą w: 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4, e-mail: frgz@frgz.pl, tel. 44/ 634 10 06, 634 10 14,  
fax 44/ 634 12 30 (zwaną dalej Fundacją) moich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotowej usługi zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem 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. Jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji usługi. 

 

 

 

 

 

 

________________________           _______________________________ 

(miejscowość i data)              (podpis Wykonawcy oraz pieczątka) 


