
                                                                                                                                Załącznik nr 1 do zaproszenia  
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: Współwłaściciele  i trwały  zarządca  nieruchomości położonej w Ostrołęce 

przy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15: 

1. Skarb  Państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Ostrołęki,  

2. Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki, 

3. Powiat Ostrołęcki,  

4. Miasto Ostrołęka, 

5. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie – trwały 

zarządca 

 - w imieniu i na rzecz których działa  

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

 

ul.  Berka Joselewicza 1              tel :  (29) 765-05-00 

07-410 Ostrołęka                           fax:   (29) 765-05-04  

 woj. mazowieckie                             mail:  poczta@otbs.com.pl 

  

  

 

1. Ja/My, niżej podpisani: 

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

 

działając w imieniu i na rzecz firmy : 

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

 

........................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres, tel., fax., email) 

 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczące świadczenia usługi  w zakresie 

pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu inwestycyjnym  

„Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy   ul. gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila”  15 w Ostrołęce – I etap” – składamy niniejszą ofertę. 

2. Oświadczam//my, że zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę/nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

3. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie zamówienia w zakresie 

określonym w zaproszeniu do składania ofert, opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w załączniku      nr 2 do zaproszenia do składania ofert. 

mailto:poczta@otbs.com.pl


5. Oferuję/my realizację zamówienia, za łączną cenę: 

    cena brutto: .......................................................... zł 

6. Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym  

w Zaproszeniu do składania ofert. 

7. Oświadczam/y, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od upływu 

terminu do składania ofert. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
2
 

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

  (miejscowość i data)                     (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej 

      do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
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). 
2
 WAŻNE: 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). 


