Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Wykonawca:
………………………………………
……………………………………....
………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)
KRS/CEiDG …………………………………………..
NIP/PESEL………………………………………...
……………………………………………………………

tel./fax……………………………….
e-mail ……………………………….

OFERTA
Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości
Rutki-Kossaki”.
znak: RG.271.24.2019
1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową jak niżej:
CENA BRUTTO : …………….......…... zł
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Słownie:......................................................................................................................... zł
STAWKA PODATKU VAT:……………………………..%
CENA NETTO: ………………………………zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………… zł

Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- wybór oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
- wybór oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………. zł netto**
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto
oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen
ofertowych podatku VAT.

2. Deklaruję/emy, udzielenie okresu rękojmi i gwarancji:

□ 36 miesięcy
□ 48 miesięcy
□ 60 miesięcy

Proszę zaznaczyć właściwą opcję.

Uwaga: minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy
niż 60 miesięcy.
3. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
4. Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w pkt 1 jest wartością
faktyczną na dzień składania oferty.
5. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia
oferty włącznie z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia w oferowanym terminie.
7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
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8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany
w SIWZ.
9. Przedmiotowe zamówienie w zakresie zamierzamy wykonać samodzielnie /powierzyć
jego realizację w
zakresie*:
.....................................................................................................................**.
podwykonawcy:....................................................................................................***
10. Oświadczamy, że jesteśmy (właściwe zaznaczyć):

□ mikroprzedsiębiorstwem
□ małym przedsiębiorstwem
□ średnim przedsiębiorstwem.

w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
11. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
14. Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach .
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

….…………………………………
(podpis Wykonawcy)
Uwaga!
* niewłaściwe wykreślić
** wskazać zakres zamówienia powierzony podwykonawcy/podwykonawcom
*** podać firmę /firmy podwykonawców

Klauzula informacyjna
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(dotycząca przetwarzania danych osobowych)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia,
przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Gmina Rutki reprezentowana przez
Wójta Gminy Rutki z siedzibą w: 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7, tel. 862763161,
fax. 862763160, email: sekretariat@gminarutki.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312
Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: iod@gminarutki.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza
to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w
celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
tj. w procedurze wyboru wykonawcy.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je
na zlecenie Administratora .
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

………………………

………………………

(miejscowość, data)

WYKONAWCA
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