
Załącznik Nr 1 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy]

numer faksu Wykonawcy (do kore-
spondencji)  

adres e-mail Wykonawcy (do kore-
spondencji)  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski
38-400 Krosno, ul. St. Decowskiego 2

PROPOZYCJA CENOWA WYKONAWCY
[konsorcjum/spółki cywilnej]1

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.:
Termomodernizacja budynku plebanii w m. Krosno, dzielnica Polanka 

Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto o której mowa poniżej:

       ,   

słownie:........................................................................... złotych brutto

w tym stawka podatku VAT ……………

Oświadczenia

1. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy  i  w  przypadku  złożenia
najkorzystniejszej oferty jestem gotów/gotowa do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego
warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmio-
tu zamówienia w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie zasoby techniczne, kadrowe i możliwości pozwalające na realizację
ww. zamówienia. 

4. Oświadczam, że Oferent spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz że zapoznał się z  zapy-
taniem ofertowym i uznaje się za związanym określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania oraz
zawartymi w nim istotnymi postanowieniami umowy.

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 3.

6. Oświadczam, że Oferent nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami

1

 Niepotrzebne skreślić
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).
3 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
(należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………....



upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-
wieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Termin wykonania zamówienia – do 28.12.2018 roku
Termin ważności oferty: 14 dni
Załącznikami do niniejszej oferty są:

- kosztorys ofertowy 
- parafowany wzór umowy;
- Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (Aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

Dane wykonawcy

Nazwa Adres

  

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym

Imię i Nazwisko Telefon Faks email

    

Nr rachunku bankowego na który będzie przelane wynagrodzenie w przypadku 

wyboru oferty i realizacji zamówienia: ……………………………………………………..

…………………………………
          [miejscowość, data]

                          

 [imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]
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