
SP.041.8.2021        Data  …………………... 

 

     OFERTA 
 

 

Na: „Utwardzenie drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska” 

Dz. nr 2365 na odcinku 700 m. 

 

 

 

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

Nazwa i adres firmy (oferenta) – pieczątka 

 

………………………………………….. 

Nr telefonu, adres e-mail 

 

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie  

Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Pomorzany, na odcinku 700m  w 

Gminie Wierzbica 

składam niniejszą ofertę: 

Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zapytania ofertowego wynosi: 

 

cena netto: ................................................ zł. 

podatek VAT: ...........%............................ zł. 

cena brutto: ................................................ zł. 

Słownie brutto:………………………………………………..………………… 

……………………………………………………… 

 

1) Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

2) Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany                   

i zobowiązuje się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych 

w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez inwestora. 

3) Zobowiązuje się do wykonania w terminie do 30.10.2021 r 

4) Oświadczam, że: 

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności - objętej przedmiotem 

zamówienia, 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

Zamówienia, 

5) Udzielam 24 miesięcznej gwarancji  na wykonane roboty budowlane 

 

 

 

........................................................................... 
(Podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 



SP.041.8.2021 

/wzór wykazu robót / 

 

            

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

    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKU DOŚWIADCZENIA 

 

Dot. zadania pn.: „Utwardzenie drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska” 

Dz. nr 2365 na odcinku 700 m. 

. 

 

 

oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zostały zrealizowane następujące 

roboty drogowe o podobnym charakterze (podać min. jedną wykonaną robotę o pow. min. 
1000m2). 

 

 L.p. 

     

Rodzaj zrealizowanych zadań 

(podanie nazwy inwestycji i miejsca 

jej realizacji z opisem pozwalającym 

na ocenę spełniania warunku udziału 

w postępowaniu). 

 

 

Data wykonania 

zadania 

(dzień/miesiąc/rok) 

Zamawiający 

    

1    

 

 

 

                    

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

 (data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 



 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

............................................................................. 
(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 

 

 

 


