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Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: 
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………….………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………………. 
faks………………………………………………………………..…………………………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE** 

 

Członek Konsorcjum/Członkowie: 
Nazwa………………………………………………………………..…………………...…………………..……………
……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………….………………………………………… 
telefon……………………………………………………………...……………...………………………………………. 
faks………………………………………………………………………………..…………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………………………..……………………………………. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE** 

 

OFERTA 
na realizację zadania pn.: 

„Zagospodarowanie zielenią części Rodzinnego Parku Bł. Karoliny Kózkówny  

(Park Południowy) w Tychach” 

 
 
Cena oferty brutto: ..................................................................................................................................... (zł) 
 
 

Oświadczam/y, iż: 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 21 grudnia 

2018 r. 

 

2. Okres rękojmi za wykonane prace: ……..…. miesięcy 

 

3. Warunki płatności (termin płatności faktury) …………….. dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

 

4. Wykaz podwykonawców 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zakres dostaw/usług/robót powierzonych podwykonawcom* 

………………………………………………………………………………………………….………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….…………..…… 

 

6. Wadium w kwocie: 3 500,00 zł zostało wniesione w formie: 

 

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

(dowód w załączeniu) 

 

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 

 

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

7. Wykaz dostaw/usług/robót powierzonych podwykonawcom* 

………………………………………………………………………………………………………………..… 
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*Wypełnić jeżeli dotyczy 

** Niepotrzebne skreślić 

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) (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). 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

8. Oświadczam/y, iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich 

zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach:* 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 

9. Oświadczam/y, iż wybór mojej/naszej** oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (zgodnie z punktem  

9 SIWZ). 

W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające potwierdzenie, iż wybór 

niniejszej oferty rodzić będzie u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazanie wartości tego towaru 

lub usług bez kwoty podatku. 

 

10. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
 
 
 
 
          ..................................................                                                                          ……………………..………………. 

   miejscowość i data                                                                                                 pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
                           reprezentowania Wykonawcy lub  

                      upoważnionej do występowania w jego imieniu 

                  

 


