Załącznik nr 1

ZDP.B.373.78.2.2019

OFERTA

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:

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

Siedziba:................................................
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer NIP:
REGON

................................................
................................................
…….........................................
……. .......................................
................................................
................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do zapytania cenowego na:
Sprzedaż pospółki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg powiatowych nr 1517 L wraz z
dostawą i rozładunkiem bezpośrednio do rozściełacza rozkładającego kruszywo bezpośrednio
na drodze na odcinku Rudzienko - Natalin i nr 1525 L wraz z dostawą na bazę Obwodu
Drogowego w Lubartowie.
składamy ofertę na wykonanie zamówienia za cenę:
wartość netto razem za 460 t: ...................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
podatek VAT …....… % ....................zł
wartość brutto:
......................zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
Pospółka odpowiada PN-EN 13242 – „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
4. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot
Termin realizacji

Pospółka
/t/

do 18.10.2019 r.

260,00

do 15.11.2019 r.

200,00

zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem :

5. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
6. Okres gwarancji : NIE DOTYCZY
7. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu cenowym
przez okres 30 dni.
8. Oświadczam, że załączony do zapytania cenowego wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany
bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z
warunkami określonymi w zapytaniu cenowym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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), dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
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*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 należy wykreślić treść powyższego oświadczenia.

…………….…………………… dn. … . … . 2019 r.
…………….…………………….…………………
/ Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej/
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