Znak sprawy:

DRUK WZP-05.BU

PŚ.2.KO.2020

Załącznik nr 2 do ogłoszenie o konkursie ofert

OFERTA
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

(pieczęć Wykonawcy)

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES (SIEDZIBA) WYKONAWCY:

telefon:

faks:

e-mail

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA MIASTO ZGIERZ

plac Jana Pawia II16, 95-100 Zgierz
1 . O f e r u[ e my r e a I i z a c j ę zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRiD) i pozwolenia wodno-prawnego dla „Budowy ulicy Obrońców Warszawy
w Zgierzu od ul. Jedlickiej do ul. Grotnickiej oraz od skrzyżowania z ul. Grotnicką w kierunku
Lućmierza do posesji nr 50/52" w ramach zadania „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na
terenie Gminy Miasto Zgierz"
z g o d n i e z opisem przedmiotu i warunków wykonania zamówienia
za cenę:
W

CENA

CENA BEZ VAT

(z VAT)

[zł]

tym :

STAWKA VAT

KWOTA VAT

[%]

[zł]

[zł]

słownie zł:

2. Przyjmujemy warunki płatności określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Przyjmujemy wszystkie pozostałe warunki wykonania tego zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
6. Przekazujemy w załączeniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub* z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji )*
- załącznik nr
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum.
- załącznik nr
c)
- załącznik nr

Data
*niepotrzebne skreślić

r.
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

