Załącznik nr 2

DRUK OFERTY
-

Dane wykonawcy:

1)

Nazwa ………………………………………………………..…………..…………………............

2)

Adres……………………………………..………………….……………………………...............

3)

Tel. /Fax. ……………………………………………………….………….…………………..........

4)

NIP………………………………………………………………………………………..................

5)

REGON……………………………………………………………..………………………….........

6)

KRS/CEIDG………………………………………………………………………………………....

7)

Konto …………………………………………………………….…………………………............

Ośw iadczam , że rachunek wskazany po wyżej jest rachunkiem do prowadzenia
działalności gospodarczej. Do niniejszego rachunku bankowego prowadzony jest
rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust 1 ustawy Prawo bankowe.
Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania:
„Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta
– przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej”.
Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w zaproszeniu
do składania ofert oraz w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).
1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wynikające z konieczności wykonania
wszystkich czynności związanych z prawidłowym wykonaniem zadania.
2. Termin związania ofertą: Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30
dni, licząc od daty zakończenia terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności/
czynności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółową klauzulą informacyjną o wypełnieniu przez
administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 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 119 z
04.05.2016, str. 1) dostępną na stronie Straży Miejskiej pod linkiem smdg.pl/strona-52polityka_bezpieczenstwa_strazy
5. Oświadczam, ze uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie
oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w ewentualnych uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

Deklaruję wykonanie zadania za wynagrodzeniem w wysokości:
…………………………… PLN NETTO
słownie:................................................................................................................................................
…………………………… PLN BRUTTO
słownie:................................................................................................................................................
w tym należny podatek VAT (..........%) w wysokości: ……………………….. PLN
Termin realizacji zadania: zadanie wykonam w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres: ………………….. miesięcy, /nie krócej niż
24 miesiące/.

.........................................................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………….
Miejscowość, data

