załącznik nr 1
/Nazwa wykonawcy
pieczęć firmowa/

Starostwo Powiatowe w Płońsku
09-100 Płońsk
ul. Płocka 39
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………….……………
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres:
…………………………………………………………………………………………………..……….
Telefon: ……………………………………………………………………………….…………..……..
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………….…
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej przystępuję do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na prowadzenie i
aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB, oświadczam/y że:
1. Dysponuję/my osobą (kierownikiem prac), posiadającą geodezyjne uprawnienia zawodowe
w zakresie 1 i 2, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub
której kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
2. Dysponuję/my osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i która w okresie
ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała lub w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą utworzeniu, prowadzeniu,
aktualizacji map w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat ,
3. Jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w
związku z wykonywaniem czynności stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 45 000,00 zł. na okres realizacji zamówienia lub w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się przed podpisaniem umowy
do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku
z wykonywaniem czynności stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
45 000,00 zł.
4. Zobowiązuję/emy się do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji w zakresie wykonanych prac
5. W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Cena mojej/ naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

łącznie cena ryczałtowa brutto: ................................. zł.
słownie: .................................................................................zł.
w tym należny podatek VAT :………………....zł.
7. Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty
zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w
formularzu.
8. Przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

9.

Zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia
oferty i załącznikami do niego, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
10. Akceptuję/emy sposób i terminy płatności za wykonanie przedmiotu umowy tj.
wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze/rachunku
11. Akceptuję/emy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
12. 11) Oświadczam, że na potrzeby niniejszego postępowania wypełniłem/wypełnię obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: 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 (usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………………

……………………………..

/miejscowość i data/
/Podpis i pieczęć
składającego ofertę

*NIEPOTRZEBNE SKRESLIĆ
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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)

