Załącznik nr 2 do
zaproszenia

..................................................
...... (nazwa i adres firmy, nr fax, e-mail)
data)

..............................................
(miejscowość i

Zarząd Powiatu Białostockiego
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
my niżej podpisani:
.......................................................................................................................................................
........
(imiona i nazwiska osób, których uprawnienie do podpisywania oferty i podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw)
działający w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
........
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych również adres
zamieszkania)
adres siedziby:
.......................................................................................................................................................
........
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do: Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencji
Działalności Gospodarczej/CEIDG*
prowadzonego
przez:
…………………………………………………………………..……
Nr.
…………………..……………….
(podać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz
numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru lub podmiot prowadzący EDG i numer
wpisu)
nr
telefonu
............................,
nr
fax
.................................,
………………………………………...….………
Regon:
............................................
NIP:
.................................
zakładowy: ................................
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym:
……………………….……… tel. ………………………

e-mail.
Kapitał
………..

Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w
ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść
niniejszego dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on
uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu na pełnienie nadzoru
inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B

Krynki-Kruszyniany- Łużany- Bobrowniki na odcinku granica powiatu- Łużany- Bobrowniki (Gm. Gródek)
realizowane w ramach projektu „Cross-border

Network

for

Sustainable

Transport

Governance" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, oferujemy
wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
cena netto ..................................... zł
słownie ................................................................................... zł
podatek VAT ...........% ……............ zł
słownie .................................................................................... zł
cena brutto: ................................. zł,
słownie ................................................................................... zł
Oświadczamy, że:
1) zrealizujemy usługę w terminie określonym w rozdziale III załącznika nr 1 do
zaproszenia;
2) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w załączniku nr 1 do
zaproszenia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty;
3) akceptujemy 30 dniowy termin płatności;
4) do realizacji zamówienia skierujemy inspektora nadzoru robót drogowych w osobie
…………………. ……………………………… (podać imię i nazwisko), która wykonywała
samodzielną funkcję na ........... zadaniach polegających na budowie, rozbudowie lub
przebudowie drogi o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda,
polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika
budowy;
5) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV załącznika nr 1 do
zaproszenia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
6) zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i
przyjmujemy warunki w nich zawarte;
7) w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
8) wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy
w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt;
9) wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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) (Dz.U. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,**
10)załącznikami do niniejszej oferty są:
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
4. .....................................................................................................
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
……………………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić

