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 Zakład Gospodarki Mieszkaniowe w Twardogórze 
 ul. 1-go Maja 2 
 56-416 Twardogóra 

OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Twardogórze, realizowane na podstawie  
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, oferuję wykonanie robót 
będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu  przedmiotu zamówienia, na następujących 
warunkach: 

1. Dane oferenta: 

Nazwa  oferenta  

Adres siedziby  

Adres korespondencyjny (jeśli 
inny niż adres siedziby) 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym  

Telefon / Faks  

NIP  

Regon  

 

2. Cena ryczałtowa netto wykonania zadania: ............................................................................................ zł  

(słownie: .............................................................................................................................................. zł);  

Podatek od towarów i usług: ..................................%  tj.  ........................................................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................. zł);  

Cenę ryczałtowa  brutto  wykonania  zadania: ........................................................................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................. zł).  

W tym: 

Lokale mieszkalne przy ul. Ogrodowej 9: 

 lokal nr 3 (nowa instalacja c.o.) - wartość  netto  - .......................................... zł; 

 lokal nr 6  (przełączenie/wymiana c.o.) - wartość  netto  - .......................................... zł; 

 lokal nr 8  (nowa instalacja c.o.) - wartość  netto  - .......................................... zł. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Rozpoczęcie prac   -   .............................................................................. 

Zakończenie robót -   .............................................................................. 
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4. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie ze  wzorem 
przedstawionym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5) w terminie i miejscu przez niego ustalonym. 

5. Niniejszym  oświadczam, że otrzymałem/-am formularz  Informacji  dotyczących przetwarzania 
danych osobowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze  
i zapoznałem/-am się z jego treścią (Załącznik nr 6).  

6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  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. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 

 

................................................................... 
 (podpis oferenta) 
 
 

Załączniki: 

1) ................................................ 

2) ................................................ 

3) ................................................                                           

4) ................................................ 

5) ................................................ 
 


