Załącznik nr 2 do Zaproszenia
NAZWA WYKONAWCY:
______________________________________________________________________
lub nazwy wykonawców w przypadku spółki cywilnej bądź konsorcjum
REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ADRES:
kod:______ - ______, miejscowość _________________________, ul. ________________________,
nr domu____ , nr mieszkania __________________, województwo ___________________________
tel. ________________________________

faks _______________________________

e-mail: _______________________________

………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i montaż urządzeń plenerowych
na terenie rekreacyjnym w Opolu Obręb Kolonia Gosławicka, działka nr 245/11 km. 8
w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: „Strefa aktywności społecznej”.
1. Oferujemy realizacje zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę :
• Brutto zł ……………………….. (słownie …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
• W terminie - zgodnie z umową.
2. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujące części
przedmiotowego zamówienia: …………………………………………………………………
Firmy ww. podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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).
* - niepotrzebne skreślić

** 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).

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.**

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1.

………………………………………………………………………………..

2.

………………………………………………………………………….…….

……………………………………………
(pieczątka imienna i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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).
* - niepotrzebne skreślić

** 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).

