Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
___________________________________________________________________________
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................
Siedziba: .....................................................................................................................................
E-mail:.. .......................................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………........................................
Numer NIP: ...................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
tel. 34/ 35 05 710
e-mail: um@gorzowslaski.pl
NIP: 576 15 50 857
Nawiązując do zapytania ofertowego Nr GKS-VII.6131.53.2020 z dnia 11 marca 2020 roku pn.:
„Wycinka drzew na terenie Gminy Gorzów Śląski”, oferujemy wykonanie zmówienia za cenę:
Lp.

Miejsce wycinki

1

Gorzów Śląski
cmentarz komunalny

2

Gorzów Śląski
(park miejski)

3

Gatunek

Ilość

lipa drobnolistna
dąb szypułkowy
klon zwyczajny
brzoza brodawkowata
robinia akacjowa
brzoza brodawkowata

9 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.

Gorzów Śląski
(ob. amfiteatru)

czereśnia

1 szt.

4

Gorzów Śląski
ul. Kluczborska

jesion wyniosły

1 szt.

5

Uszyce

6
7

Nowa Wieś
Zdziechowice
Zydlung
Kozłowice
Czerwone Osiedle
Kozłowice
Osiedle Dęby

kasztanowiec zwyczajny
klon srebrzysty
lipa drobnolistna
klon jawor

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

klon zwyczajny

1 szt.

topola kanadyjska

1 szt.

8
9

1

Cena brutto

Cena ofertowa:
- netto: …………………………………………………………………..…………….. zł
- VAT ……………….…..…..% w kwocie: ………………………..…………………zł
- brutto: ……………………………………………………………..……………………zł.
Powyższe ceny obejmują wszystkie składniki kosztowe zamówienia.

Oświadczam, że zapoznałem się zapytaniem ofertowym, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:
…………………………………………………………………………..tel. ……………………………...............

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptuję termin wykonania (realizacji) zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do zapytania ofertowego wymagania stawiane Wykonawcy oraz
postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z zawartymi w zapytaniu ofertowym nr GKS-VII.6131.53.2020
informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Gminę Gorzów Śląski –
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych
w ofercie.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **)
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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).

…………………………………………
(data i podpis Wykonawcy)

2

