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Załącznik Nr 3 

……………………………………. 
         (pieczęć Wykonawcy) 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku 

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 

80-804 Gdańsk  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 
(pełna nazwa oraz adres Wykonawcy) 

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

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

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

Tel.: ……………………………………………….. Email: …………………………………………………. 

Nawiązując do zapytania ofertowego ogłoszonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  na wykonanie zadania pn.: 

„Wycena nieruchomości gruntowych (wykonanie operatów szacunkowych) w ramach 

zadania pn. Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze”, numer sprawy 

GD.ROZ.281.31.2019.ZZ.G  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia (zał. 1 do zapytania ofertowego) za kwotę w wysokości brutto: 

……………………………… zł (słownie………………………………..), w tym z należnym podatkiem VAT 

w wysokości ……………………….…….. zł (słownie………………………………..). 

2. Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego)  

oraz zawarte w nim warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 
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4. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z załączonym wzorem umowy do 

zapytania ofertowego i złożoną ofertą) w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia.  

6. Oświadczamy, że cena wskazana w pkt 1 niniejszego formularza ofertowego zawiera 

wszelkie koszty związane z należytą realizacją umowy. 

7. Oświadczamy, że zakres prac objęty przedmiotem zamówienia wykonamy z należytą 

starannością oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny.  

Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres związania 

z archiwizacją dokumentów. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.*  

* 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. poprzez jego 

wykreślenie. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

a. ……………………………………….. 

b. ………………………………………...  

 

 

………………………., data ……………………                …………………………………………………………….. 
               (pieczęć imienna i podpis albo czytelny podpis 

      osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

1
 rozporządzenia 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) 


