…………………………….
Nazwa Wykonawcy
OFERTA
do
PODLASKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Białymstoku
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

naprawę nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na
odcinku Mieruniszki - Suwałki w km 9+238-34+462.
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę ofertową, którą stanowi
wynagrodzenie w wysokości:
Cena netto

......................................................... zł

Podatek VAT 23 

......................................................... zł

Cena brutto

..........................................................zł

Słownie…………………………………............................................................. zł (brutto)
2. Oferujemy czas przystąpienia do robót:
- przystąpienia do robót od dnia zgłoszenia przez zamawiającego wynoszący - 10 dni - 0 pkt*)
- przystąpienia do robót od dnia zgłoszenia przez zamawiającego wynoszący - 5 dni - 20 pkt*)
- przystąpienia do robót od dnia zgłoszenia przez zamawiającego wynoszący - 2 dni - 40 pkt*)
*) niepotrzebne skreślić
3. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie
określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam
zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy
je.
7. Przedłożona przez nas oferta jest ważna w całości przez okres związania ofertą określony
przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 85
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019r., poz. 1843).
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu oraz zobowiązujemy się do wypełnienia go niezwłocznie w
przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.

1

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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Roboty objęte zamówieniem:
1) zamierzamy wykonać sami *)
2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców ( należy wskazać firmę
podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*):

Lp
.
1.
2.
3.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierza podwykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………….
2) …………………………………………….
3) …………………………………………….
Adres:

..........................................

Data:

.........................................
..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

