Załącznik nr 1
OFERTA

CENOWA

Ja/My niżej podpisany/i
......................................................................................................................................................
z
siedzibą..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(dokładny adres wykonawcy wraz z kodem pocztowym)

email: ……………………………………………….. tel. ………………………….
składam/y niniejszą ofertę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na
zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic Klasztornej , Garncarskiej, Krótkiej wraz
z infrastrukturą” w ramach zadania REWITALIZACJA MIASTA WARTA- ETAP II
- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014– 2020 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………… r.
za cenę netto: ……………………..……… zł
plus podatek VAT ………………………….zł
tj. cena brutto ………………………….… zł *
(słownie:......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................)

…....................................
miejscowość i data

...............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2
……………………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie rozporządzeniem 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), dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Zamawiającego dla celów związanych
z realizacją projektu pn.: „Przebudowa ulic Klasztornej , Garncarskiej, Krótkiej wraz z
infrastrukturą” w ramach zadania REWITALIZACJA MIASTA WARTA- ETAP II
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–
2020

………………………………………………………………..
Podpis składającego oświadczenie
(tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę)

Załącznik nr 3
Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa ulic Klasztornej,
Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą w ramach zadania Rewitalizacja Miasta
Warta – etap II”
……………………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Dane składającego ofertę
Nazwa
Adres
Numer REGON
Numer NIP
Oświadczam, że spełniamy/spełniam warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadamy uprawnienia do świadczenia usługi w zakresie pełnienia obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego
2. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi
w niniejszym ogłoszeniu;
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
Ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez zleceniodawcę w zapytaniu
ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych roszczeń;
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informację do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia.

………………………………………………
Podpis składającego oświadczenie
(tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę)

Załącznik nr 4
Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa ulic Klasztornej,
Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą w ramach zadania Rewitalizacja Miasta
Warta – etap II”
………………………………….
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
braku występowania powiązań z Zamawiającym
Zamawiający:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

Gmina Warta
Jednostka samorządowa
0730934542
8272139526

Wykonawca:
Nazwa
Adres
Numer Pesel
Numer NIP
Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie
zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Niniejsze oświadczenie oznacza, że NIE JESTEM powiązany z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
 pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………..
Podpis składającego oświadczenie

(tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę)

Załącznik nr 5
Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Przebudowa ulic Klasztornej,
Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą w ramach zadania Rewitalizacja Miasta
Warta – etap II”

………………………………….
miejscowość, data

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wykonawca:
Nazwa
i
Wykonawcy:

adres …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

oświadczamy, że dysponujemy odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami
posiadającymi kwalifikacje zawodowe, określone w zapytaniu ofertowym, niezbędne do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia:

Imię
Lp.
i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynnościprzewidziana
funkcja

Opis kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia

- Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia)
1.

Nr:………………………………
Specjalność uprawnień i zakres)
:……………………

Informacja o
podstawie
dysponowania
tymi osobami

- Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia)
Nr:………………………………

2.

Specjalność uprawnień i zakres)
:……………………
- Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia)
Nr:………………………………

3.

Specjalność uprawnień i zakres)
:……………………
- Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia)
Nr:………………………………

4.

Specjalność uprawnień i zakres)
:……………………

......................................., dnia ....................
(Miejscowość)

...................................................................
Podpis wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej do
występowania w imieniu wykonawcy 1

1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

