
....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 

....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 

....................................... 
      Gmina Rytwiany 

      ul. Staszowska 15 

      28-236 Rytwiany 

 

O F E R T A CENOWA 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

,,Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań pn.: 

1.,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr. ewid. 133, 126 w miejscowości Podborek od km 0+000 do km 

0+350’’. 

2.,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr. ewid. 1761/3 w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 

0+300’’ 

3.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003206T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 0+350’’ 

4.,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 440 w miejscowości Strzegom od km 0+000 do km 

0+220’’ 

5.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 1+120’’ 

6.,,Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 0+300’’ 

w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych’’, 

oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę brutto:.......................................... zł 

(słownie brutto:........................................................................…………………złotych) 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz wykonania przedmiotu umowy do 

dnia……………………………………………….………….  

 3.Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO*) 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*) 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 np. przez jego wykreślenie. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

 a. kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby  

              samorządu zawodowego. 

 b. wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS* 

 c………………………………..            Podpisano 

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

      ( upoważniony przedstawiciel ) 

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

                             ( adres ) 

……………..dnia, ..................................... 


