Załącznik nr 1
_________________________
_________________________
_________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
____________, dnia __________ r.

OFERTA
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1, 72-004 Tanowo
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, zn.spr. SA.270.1.20.2019 pn. „Budowa wiaty
drewnianej przy leśniczówce Tatynia, Węgornik 25a, działka ewidencyjna nr 669, obr.
Tatynia, gmina Police”, niniejszym składam ofertę zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie:
Cena brutto: ____________________________________________________ PLN.
Cena netto: _____________________________________________________ PLN.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz
uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu
zlecenia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz gwarantujemy …….. miesięczny okres gwarancyjny
od momentu wykonania zamówienia.
4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
____________________________________________________________________
e-mail:
____________________________________________________________________
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5. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy 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 2016 r. nr. 119 s. 1 –
„RODO”).
6. 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.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
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