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Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o                                                                                                             

Z a m a w i a j ą c y :  
Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
 
 

O F E R T  A  
 

Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Górowej 
 

1. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW * 

1.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / Wykonawców *: 
 

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

1.2. Zarejestrowany adres Wykonawcy / Wykonawców *: 

 

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

1.3. Dane teleadresowe Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• tel. ....................................................................... 

• e-mail: ................................................................. 

1.4. Inne dane Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• REGON ............................................................. 

• NIP ................................................................... 

 

2. CENA 

Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.165.2021na: „Wykonanie oświetlenia wzdłuż 

drogi powiatowej w kierunku Górowej, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących 

warunkach: 

2.1. Część I (odcinek 1) – zabudowa lamp oświetleniowych oraz podwieszenie przewodu 

nN na istniejących słupach przy drodze  powiatowej 1565K w m. Podole Górowa  

działki nr: 208/1, 208/2, 208/4, 208/5, 209/1 obręb 0005 Podole-Górowa 

A. CENA OFERTOWA 

 Cena ofertowa brutto:  ………………………………………………………..,…………….. zł 

 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2021 roku  

C. OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI  

Oświadczam/y, że udzielam/y 36 – miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości przedmiotu 

zamówienia  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2.2. Część II (odcinek 2) – rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego na 

działkach nr 143, 157, 161, 163, 164, 177/8 obręb 0005 Podole-Górowa 

A. CENA OFERTOWA 

 Cena ofertowa brutto:  ………………………………………………………..,…………….. zł 

 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 
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B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2021 roku  

C. OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI  

Oświadczam/y, że udzielam/y 36 – miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości przedmiotu 

zamówienia  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2.3. Część III (odcinek 3) - rozbudowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego na 

działkach nr 142, 111/2, 111/9, 111/18, 111/19, 113/1, 113/4, 114/9, 114/17 obręb 

0005 Podole-Górowa. 

A. CENA OFERTOWA 

 Cena ofertowa brutto:  ………………………………………………………..,…………….. zł 

 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2021 roku  

C. OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI  

Oświadczam/y, że udzielam/y 36 – miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości przedmiotu 

zamówienia  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Oświadczam, że: 
3.1. Przedmiotowe zamówienie będę realizował zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.  
3.2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy. 
3.3. Zapoznałem się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte przyjmuję bez 

zastrzeżeń. 
3.4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  
3.5. Akceptuję wzór umowy zawarty w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3.6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 

4. Funkcję kierownika robót będzie pełnić …………………………………………………………………… - posiadający 

uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że posiadam wymagane doświadczenie w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy 

przebudowie oświetlenia ulicznego1:  

Lp 

Nazwa przedmiotu zamówienia/zakres 
zamówienia 

(wykazać roboty w zakresie budowy, 
rozbudowy lub przebudowy przebudowie 

oświetlenia ulicznego) 

Wartość robót 

(brutto w PLN) 

Okres realizacji 

robót(od mm/rr/ – 

do mm/rr/) 

Podmiot, na rzecz którego 

roboty zostały wykonane 
(nazwa, dane adresowe) 

1     

2     

 
1 Do oferty należy załączyć dowody potwierdzający należyte wykonanie wykazanych robót (referencje, 
protokoły odbioru itp.). 
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6. Załączniki do oferty: 

6.1. ……………………………………………………. 

6.2. ……………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………… 

       

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 
1  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, str. 1). 

2 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 – w takiej sytuacji treść oświadczenie należy skreślić 
lub usunąć.   


