załącznik nr 1
do Zapytania
Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
NIP: 525-157-50-83
Tel.: (22) 782-44-33, e-mail: info@palacjablonna.pl
OFERTA
(formularz ofertowy)

Nazwa i adres Wykonawcy:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
NIP......................................................................
REGON................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
..........................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
..........................................................................................................................
Numer telefonu:................................................
e-mail ..............................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn:

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego wraz z
nadzorem autorskim w zakresie remontu bud. Pawilonu wschodniego –
zlokalizowanego na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie”
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

1

1.

2.

3.

Opis usługi

Cena za wykonanie usługi

2

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
wielobranżowego wraz nadzorem autorskim w zakresie
remontu bud. Pawilonu wschodniego – zlokalizowanego na
terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie.
Udzielanie wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji, o
której mowa w pozycji 1 na etapie prowadzonej przez
Zamawiającego procedury w zakresie wyboru Wykonawcy
robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych wykonanych w oparciu o opracowaną
dokumentację projektową.
RAZEM

Netto [zł]

Podatek VAT w
kwocie [zł]

Brutto [zł]
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…………….

……………

………..

…………….

……………

………..

…………….

……………

CENA OFERTY BRUTTO ………………………………………………………zł1
(słownie: ……………………………………………………………..……............................zł),
w tym wartość podatku VAT ……….…………… zł (stawka podatku VAT ……… %)
CENA OFERTY NETTO ………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………..……............................zł)
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………………….. dni
kalendarzowych (podaje Wykonawca) - od dnia zawarcia umowy (nie później niż 145
dni kalendarzowych).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
4. OŚWIADCZAMY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3
5. Do oferty dołączono następujące załączniki:
……………………………………….
………………………………….

………………………………………………….………………………..
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

2

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).
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