
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 
30 000 EURO

Załącznik nr 5a
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

.......................................
      ( nazwa  wykonawcy )

.......................................
    ( siedziba  wykonawcy )

....................................…                                              
Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
(wydział merytoryczny)

tel. 15 864 83 05, fax 15 864 83 04
e-mail: .....................…

OFERTA CENOWA

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  

Nadzór  inwestorski  nad  zadaniem  pn.:  „Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na
terenie Gminy Staszów” 

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę ogółem brutto: 

.......………............................ zł. 

Słownie złotych: ...........................................................................................................…………………….......…

1. Oświadczam/y,  że  zapoznałem  się  z  dokumentacją  postępowania  i  nie  wnoszę/nie  wnosimy  do niego
zastrzeżeń  oraz  zdobyłem/zdobyliśmy konieczne  informacje  potrzebne  do  przygotowania  oferty  i  właściwego
wykonania zamówienia.
2. Zobowiązuję/my  się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone dla niniejszego zamówienia tj.:
-posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
-posiadania wiedzy i doświadczenia, 
-znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.
4. Oświadczam/y,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają
wymagane uprawnienia.

5. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1

6. Inne ustalenia : .........................................................................................................………………………............
................................................................................................………………………...........................................……..

1* 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
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 W załączeniu:                                                                                    Podpisano
……………………….
……………………….                                                                          …..........................................................…
                                                                                                             (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)  
                         
                                                                                                                .........................................................…
                                                                                                                                        (adres)
                                                                                                                   dnia, ...............................................
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