
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 wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych  
i nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz 
dokumentacji inwentaryzacji istniejącego terenu rekreacyjnego w Opolu przy ul. Bierkowickiej w ramach 
zadania budżetowego pn.: „Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack 
Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII”. 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę :  

• Netto zł ……………………….. (słownie ……………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

• Vat zł ……………………….. (słownie …………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

• Brutto zł ……………………….. (słownie ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części przedmiotowego 

zamówienia: …………………………………………………………………* 

 



Firmy ww. podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………* 

*- niepotrzebne skreślić 

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.* 

 

 

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). 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.  

 

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….……. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

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


