
    

    
 

  
 

   
 

  

 
…………….., dnia …./…./2019 r. 

 
Oferta 

do zapytania ofertowego 2/PORYBY/2019 
 
 
Nazwa firmy/Nazwisko i Imię: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

tel. ………………………………………………….. e-mail …………….…………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………. REGON: ……………………….……………………………………….. 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/PORYBY/2019 składam/my niniejszą ofertę na 

roboty budowlane w ramach zadania: Budowa wiaty – rybakówki na działkach oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi gruntu 972/3 i 485/7 położonych w miejscowości Kozłów, obręb 

0004, gmina Małogoszcz zgonie z zatwierdzonym projektem budowlanym i udzielonym 

pozwoleniem na budowę - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 03-12-2018 znak: 

BA.6740.1.643.2018 za cenę netto ………………………………….. (słownie ……….……………… 

…………………………………….) + podatek VAT ………………..……. zł, łącznie …………………… zł brutto 

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………………) Na 

wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji ……. miesięcy.  

Oświadczenia 

ü Oświadczam, iż oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu 
składania ofert. 

ü Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz wzoru umowy, nie 
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 

ü Oświadczam, iż podana wyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

ü Oświadczam, że dysponuję kadrą zdolną do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, co potwierdzają załączniki do 
niniejszej oferty. 

ü Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. 
Marcinem Niechciałem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin 
Niechciał Kozłów Park z siedzibą Kozłów 89, 26-366 Małogoszcz. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 



    

    
 

  
 

   
 

  

 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem, 
polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą 
Programem Operacyjnym, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

ü Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 195, z późn. zm.) przez Marcina Niechciała prowadzącego działalność gospodarczą 
pod firmą Marcin Niechciał Kozłów Park 89, 26-366 Małogoszcz. Zostałem 
poinformowany, iż:  
- dane osobowe są zbierane na potrzeby postępowania ofertowego i dane zostaną 

udostępnione Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PROW z siedzibą w Kielcach, ul. Targowa 18, 
25-520 Kielce; 

- zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny; 

- zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania. 
 
Załącznik do oferty: 
- kosztorys ofertowy 
 

………………………………………………………………. 
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa) 

 
 
 
 
 
 


