_____________, dnia ___.___.2022 r.
/miejscowość/

NAZWA POSTĘPOWANIA: Obsługa konserwacyjna dźwigu osobowego w budynku przy ul. Chełmskiej
8A w Warszawie i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zaruby 15
w Warszawie

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………..……........................................
……………………………………………………………………………………………………..........................................
Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………….........................................
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………….....................................
Nr REGON …………………………….............................

Nr tel. …………………………………………..................

Nr NIP ………………………………….............................

Nr fax ….……………………………………....................

e – mail …………………………………………………………………………………………...........................................

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę;
Wartość
podatku
VAT

Oferowana cena
/wartość brutto/ w
skali 1 miesiąca

(poz. 2 x poz. 3)

(poz. 2 + poz. 4)

4

5

6

23%

…………. pln

………………….. pln

…………..……….. pln

8%

…………. pln

………………….. pln

…………..……….. pln

X

X

Przedmiot zamówienia

Wartość usługi
netto w skali
1 miesiąca

Stawka
podatku
VAT

1

2

3

……………….. pln

……………….. pln

Obsługa konserwacyjna
dźwigu osobowego w
budynku przy ul.
Chełmskiej 8A w
Warszawie
Obsługa konserwacyjna
platformy dla osób
niepełnosprawnych w
budynku mieszkalnym przy
ul. Zaruby 15
w Warszawie

RAZEM:

X

X

Oferowana cena w skali
12 miesięcy
(poz. 5 x 12 miesięcy)

…………….. pln

Cena podlegająca ocenie poz. 6 RAZEM - słownie:
…………………………………………………………………………………………………...................................................
2. Oświadczam(y), że do bezpośredniej realizacji niniejszego zamówienia na cały jego okres:
nie zostanie skierowana osoba niepełnosprawna*

/ zostanie skierowana osoba niepełnosprawna*

( * nieskreślenie żadnej opcji lub skreślenie obu oznacza, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie zostanie skierowana
osoba niepełnosprawna)

3. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
1

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
(*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 treść oświadczenia Wykonawca wykreśla.)

…………………………………………..
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1
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