
……………………………….. 
( pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dla zadania pn. „Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

na terenie udostępnionym Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanym 
potocznie „kąpieliskiem Bolko” w Opolu 

 
1. Pełna nazwa Wykonawcy: 

 
2. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
Imię i nazwisko  

Nr telefonu/ nr faksu  

Adres e-mail  

 
Niniejszym oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie 

usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie udostępnionym 

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanym potocznie „kąpieliskiem 

Bolko” w Opolu zgodnie z poniższą wyceną: 

 

L.p. Zakres zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto za jeden 
dzień 

świadczonej 
usługi  

(9 godzin) 
 

Ilość osób 
pełniących 

dozór 
Cena netto VAT Cena brutto 

1. 
Usługa dozoru i pierwszej 

pomocy 
 2    

 

Łączna cena brutto ( cena brutto x 12 dni) ……………………… (słownie złotych:  

………………………………………………………………) 

1. Oświadczamy, że wyżej podana cena brutto obejmuje wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

2. Oświadczam, że w wypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia z 

Zamawiającym umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

  

……………………………….., dnia ………………… 2019 r. 

        .......................................................................... 

                                                                             (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) 

        
i     

                                                           
i 1) Rozporządzenie 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).  
* 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). 

1.1. Pełna nazwa Wykonawcy, 

 
 

 

 

1.2. Regon, NIP 
 

 


