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,,Wykonywanie nadzoru budowlanego w Ojcowskim Parku Narodowytn"

Po zapoznani,t się z waruŃami realizacji zamówienia publicznego ogłoszonego w
formie zapytania cenowego przez Ojcowski Park Narodowy - określonymi w ogłoszeniu
zamówienia wraz z zńącznikami, niniej szym oferuj ę wykonanie przedmiotowe go zadania
częściowegonr: .,,,,...,,,,,,.

.._

.

.,,,.,,.,.

za kwotę wskazaną w poniższej tabeli:

Koszt wykonania zadania

Zadanie częściowe
Lp.

nazwa

1.

Wykonanie remontu stopni wejściowych i duktu budynku
bramnego zamku oraz prace wykończeniowe i instalacyjne
w budynku kasy przed zalnkiem.

?.
J.

Wykonanie stalowych schodów terenowych przed
obronną.

[zł brutto]

więą

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycmych oraz
nultimędialnych ekspozycji w wieży obronnej.

Razem koszt ofertowv:

UWAGA:
w przypadku nieskładania

stosownym polu mak

X

oferĘ na lńórekolwiek zadąnie czśćiowe, zamiast kwoty należ}) postawić w

1.

Jednocześnie oświńczam, że,.

a)

z

zapoznałem się
opisem przedmiotu zamówienia, warunkami realizacji oraz
dokumentacją techniczną przedmiotowych robót budowlanych i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń oraz, że przyjmuję wszystkie wymogi, zasady postępowania, a
taliże warunki w niej zawarte,

b) jako Wykonawca spełniam wszystkie waruŃi wskazanę przez Zamawiającego w
przedmiotowym ogłoszeniu.

c) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w ań. 13 lub art. 14 RODOI)
wobec osób ftzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

2.

Ot'erta wraz
kań,

z

załącznikami

liczy

spiętych. zaparafowanych

i

ponumerowanych

1t

roąorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2't kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaliem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogóIne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z

04.05,20l6, str. 1).
* lV przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobov,ych innych niż bezpośrednio jego doĘczqcych lub
zachodzi wylączenie stosowąnią obowiqzku informacyjnego, stosownie do ąrt. ] 3 ust. 4 lub ąrt. 14 ust. 5 RODO
treścioświadczenia wykonawca nie sHada (usunięcię treścioświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3.

Jednocześnie podaję:

a)
b)

numer NIP:

c)

adres email:

numer telefonu kontaktowego:

dnia:

.............,....

20] 9 r.
(podpis

i piecątka
|lykonaw

osoby pra\ynie reprezenlujqcej

ą / l|ykonawńw)

w załączeniu:
1

_

2.
3.

tabelą poty, ierdząj qcą §pełnianie wa|uĄków.

kserokopia uprawnień,
kserokopia zaświadczenia
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przynależności do lzby Samorządu Zawodowego
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