OFERTA W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE NA stanowisko Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania p.n.”Termomodernizacja ,remont i przebudowa
budynku konferencyjno –wypoczynkowego z funkcją hotelową ‘Stara Biblioteka”.
I etap p.n. „Termomodernizacja i remont nieczynnego budynku biblioteki”.
.....................,.......................................
............................................................
pieczęć adresowa oferenta

Zamawiający
Parafia Ewangelicko-Augsburska
we Wrocławiu Opatrzności Bożej
ul. Kazimierza wielkiego 29
50-077 Wrocław
W odpowiedzi ma ogłoszenie opublikowane przez Parafię Ewangelicko – Augsburską we Wrocławiu
Opatrzności Bożej w sprawie naboru ofert na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją
realizowaną w trybie zaprojektuj-wybuduj p.n. „Termomodernizacja ,remont nieczynnego budynku biblioteki
I etap projektu pn” Termomodernizacja ,remont i przebudowa budynku konferencyjno –wypoczynkowego

z funkcją hotelową ‘Stara Biblioteka”.
, przekładamy niniejszą ofertę,
oświadczając jednocześnie , że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w ogłoszeniu
oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji zapytania , jako wyłączną
podstawę procedury.
1.Oferta została złożona przez:
Pełna nazwa
Oferenta
Adres
Oferenta
Telefon
kontaktowy
Fax kontaktowy
e-mail kontaktowy
2.Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w ogłoszeniu za cenę
ryczałtową:
zł
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3. Oświadczamy ,że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego i udzielamy 21dniowego
terminu zapłaty faktury.
4. Do niniejszego formularza przekładamy załączniki, przygotowanie zgodnie z zapisami ogłoszenia
potwierdzające uprawnienia do realizacji zamówionego zadania oraz Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w
załączniku).

6. Oświadczamy ,że przy realizacji zadania będziemy korzystać z podwykonawców:

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

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:

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

data podpisania oferty

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

...........................................
pieczątka oferenta /dane oferenta
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OŚWIADCZENIE
(w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na stanowisko Instruktora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją stanowiącą zadanie
p.n „Termomodernizacja i remont nieczynnego budynku biblioteki I etap” realizowaną w trybie zaprojektuj – wybuduj dla zadania p.n.:

„Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku
konferencyjno – wypoczynkowego z funkcja hotelową ‘Stara Biblioteka”
oświadczamy, że spełniamy warunki zapisane w art.22 ust. 1,2 ustawy prawo zamówień publicznych, tj:
a. nie jesteśmy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającymi lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Oferentem.
b. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d.

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia.

.................................................
podpis upoważnionych przedstawicieli Oferenta

............................................dnia...................................................
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Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w zakresie obejmującym:
Nazwę wykonawcy, Kraj, NIP wykonawcy przez Administratora Danych, którym jest:
1. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu Opatrzności Bożej z siedzibą 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza
Wielkiego 29, Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej – w odniesieniu do przechowywania i
przekazywania informacji wg zbiorów: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych”.
2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań
Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa - w odniesieniu do
zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
Akceptuję/jemy fakt, iż moje/nasze dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.
Wyrażam/my także zgodę na przekazywanie moich/naszych danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku
z realizacją ww. celu.

..…………………………………..
miejscowość, dnia

……………………………………………….
imię i nazwisko, podpis
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