
                       Znak sprawy  ZDP.272.6.2020/pn 
Załącznik nr 3 

 
 

OFERTA 
1. ZAMAWIAJĄCY:  Zarząd Dróg Powiatowych ul . Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
WYKONAWCA:      
 
 Nazwa wykonawcy: 
................................................................................................................................................. 
Adres wykonawcy: 
................................................................................................................................................. 
 
 telefon …… ……………….…..…..…..faks........................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………………………. 

 nr NIP .................................................. nr  REGON ......................................................... 

    
2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

przebudowę drogi powiatowej 
 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
dokumentacją projektową  i przedmiarem robót  za cenę: 
 
Część I przebudowa drogi powiatowej n nr 2808C Dobre - Morzyce  na odcinku od km 0+430 
do km 1+428 
 
netto   ........................................ PLN, 
podatek VAT 23% ........................................ PLN, 
brutto   ........................................ PLN, 
 
słownie: ................................................................................................................................................. 
 
Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres .................... miesięcy od 
daty odbioru zamówienia (minimalny okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy)  
 
 

Część II    za całość zadania a) + b): 
 
netto   ........................................ PLN, 
podatek VAT 23% ........................................ PLN, 
brutto   ........................................ PLN, 
słownie: ................................................................................................................................................. 
 
Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji  jakości na okres .................... miesięcy od 
daty odbioru zamówienia (minimalny okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy)  
 
w tym 
a). przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2828C Morzyce – Głuszyn od km 0+018 do km 0+352 
 
netto   ........................................ PLN, 
podatek VAT 23% ........................................ PLN, 
brutto   ........................................ PLN, 
 
słownie: ................................................................................................................................................. 
 
b). przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2802C Bilno- Krotoszyn  od km 0+850 do km 1+060 
netto   ........................................ PLN, 
podatek VAT 23% ........................................ PLN, 
brutto   ........................................ PLN, 
 
słownie: ................................................................................................................................................ 



3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
5. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
6. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm/nazw 
podwykonawców, 

Lp. NAZWY (FIRMY) 
PODWYKONAWCÓW,  

którym wykonawca zamierza 
 powierzyć część zamówienia 

  

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY  

(proszę określić zakres zamówienia) 

1.   

2.   

W przypadku braku wskazania w ofercie zakresu zadań powierzonych podwykonawcom zamawiający 
uzna, że wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.  
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. 
7. Informujemy, że: 
- 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 lub usług …………………..……………………………...........,  
których  dostawa  lub  świadczenie  będzie prowadzić do jego powstania.  Wartość   towaru  lub usług 
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……......…...…………zł netto* 
8. Akceptujemy warunki płatności ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
9. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są 
kompletne i zgodne z prawdą. 
10.  Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  
Uzasadnienie:………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….………………. 
 
W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy ).  
 
11. Oświadczam, że w myśl przepisów ustawy, z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
na dzień złożenia oferty (*-właściwe należy podkreślić): 
Jestem/nie jestem : mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą * 
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy  
kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko: 

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

firma: 

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



Adres: 

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

tel…………………………………… e-mail:……………………………fax:………………… 
 
13. 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.* 
1) rozporządzenie 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).  
14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

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

 
* – niepotrzebne skreślić. 
 
............................., dnia .........................                                   ………........................................ 

                                                                                                                    podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy   
 
 
 
 
 
 
 
 


