
 
zał. nr 4 do zapytania ofertowego 
OZ.4125.03.2020.EH 

Drawsko Pomorskie, dnia ……………………… 2020 r. 
 

 
Burmistrz Drawska Pomorskiego 

 

Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie,  

ul. gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko 

Pomorskie, NIP 674-00-06-008 działająca przez 

Burmistrza Drawska Pomorskiego 

 

 

Oferta 

na wykonanie zadania:  

 
opracowanie programu prac konserwatorskich i 
restauratorskich oraz projektu technicznego i kosztorysu 
dla stawu w założeniu parkowym w m. Przytoń na 
działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń wraz z 
uzyskaniem wymaganych pozwoleń w tym pozwolenia 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie ww. prac. 
 
 

 

 

 

 

(nazwa, pieczęć Wykonawcy)  

 

 

 

     ……………………………………………………………………….. 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji wskazanego wyżej zamówienia  
składam niniejszym ofertę na realizację tego zamówienia: 

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie brutto: 

___________________________________________________________PLN.  

2) Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1)  jest wystarczające do właściwej realizacji 
zamówienia w całości. 

3) Informuję, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, przy czym rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług (VAT) to _____________________________________________. 

 

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 
___________________________________________ PLN. 

 

4) Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* rachunek bankowy 
nr …….……………………………………………………………………………………….., 
przy którym został utworzony wydzielony rachunek VAT.  

 



5) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uzyskałem wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru mojej 
oferty zobowiązuję się do przyjęcia zlecenia lub zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

6) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
zapytaniu ofertowym. 

7) Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy 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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz 
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8) Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

9) Do niniejszej oferty załączam: 

a) Załącznik nr 1. Wykaz opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wraz 
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie opracowań np. referencje lub 
protokoły przekazania wymienionych opracowań wraz z odpowiadającymi im kopiami 
pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


