Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

…………………………….
(Nazwa i siedziba Wykonawcy)

OFERTA
do
PODLASKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH
W BIAŁYMSTOKU
Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 23.08.2019 r. na:
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy
infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym Województwa Podlaskiego i Rejonu
Grodzieńskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).
Numer umowy o dofinansowanie PLBU.02.01.00-20-0039/17-00.
1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zaproszeniem za cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie
w wysokości:
Cena netto
Podatek VAT …. 

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

Cena brutto
......................................................... zł
Słownie …………………………………… …………………………………………...………….
………………………………………………………………………………….……… zł (brutto)
Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić /:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy
u Zamawiającego to ………………. zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów
i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania całości przedmiotu zamówienia
jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację
zamówienia.
4. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas usługa jest zgodna z wymaganiami określonymi w Opisie
przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym
w Zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym 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.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je.
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO 1
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

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).

10. Usługi 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.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza
podwykonawcy

1.
2.
3.
*) niepotrzebne skreślić

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

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

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

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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