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Część VI SWZ – Wzory formularzy 

Spis formularzy 

1 Oferta – część ogólna. 

2 Oferta – na wykonanie zamówienia. 

3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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Oferta – część ogólna 

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na zadanie pn. 
Wykonanie 25 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów, (nr ref. ZP.271.5.6.2019) składam poniższą ofertę wraz 
z wymaganymi dokumentami.  

1) Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców(*)  

Nazwa  

Adres  

Województwo  

Adres korespondencyjny  

Imię, nazwisko i funkcja osoby 
(osób) reprezentującej 
Wykonawcę, która przystąpi do 
podpisania umowy: 

 

Nazwa banku i nr rachunku, na 
który zostanie przelane 
wynagrodzenia 

 

Adres poczty elektronicznej  

Adres strony internetowej  

Numer telefonu  

Numer faksu  

REGON  

NIP  

(*) – proszę niepotrzebne skreślić 
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Oferta – na wykonanie zamówienia 

2) Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację całego zamówienia, o zakresie określonym w 
SIWZ. 

Cena brutto (z podatkiem VAT)  zł 

Oferowana cena ryczałtowa brutto zawiera naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki w tym 
podatek VAT. 

3) Oferowany czas realizacji zadania 

Oświadczam, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w SIWZ. 

4) Oświadczenie 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

5) Do oferty załączono następujące dokumenty: 

Oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy   

Oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy,   

oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa i niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania:  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

oraz dodatkowo: 
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Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Wykonawcy 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

oświadczam, że na dzień złożenia oferty podmiot (podmioty) który reprezentuję: 

1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

3) posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową zapewniającą 

prawidłową realizację zamówienia.  


