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          Kalisz, dn. 09.07.2019 

 

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW 

 

 
dotyczy zapytania ofertowego wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja 

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu”. 

 

 W imieniu Zamawiającego (Miasto Kalisz) załączam informacje dotyczące przedmiotowego 

zadania. 

W związku z powyższym: 

Pkt 3. b) Formularza Oferty do niniejszego Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie: 

b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie  

w osobie:  …………………………. 

 

Jednocześnie informuję, iż Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zmienionym 

Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Wprowadzone zmiany 

są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu ofert. Zamawiający nie 

będzie rozpatrywał ofert niezłożonych na ww. formularzu. 

 Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 
         Z-ca NACZELNIKA 

      Wydziału Rozwoju Miasta 

                   /---/ 

            Dagmara Pokorska 

 

Załączniki: 

1/ Formularz oferty – do wypełnienia



WRI.271.10.122.2019 

załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego  

z dnia 02.07.2019 r. 

 

........................., dnia ......................... 

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

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Oferuję wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja 

infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu” i oświadczam, iż: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ......................... * PLN, 

słownie złotych: …………………………………………………………………, 

w tym cena netto: .......………….…. * PLN + 23 % podatku VAT. 

2. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Jako Projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania: 

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w 

tym zakresie wskazuję imiennie: …………………..…………………... , 

b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie  

w osobie:  …………………………. 

4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia.  

6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy, w tym termin płatności - 21 dni od otrzymania 

przez Zamawiającego faktury. 

7. Oświadczam, że   jestem / nie jestem   płatnikiem podatku VAT*. 

8.  Oświadczam, że wypełniłem 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 
2)

. 

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa (firma) Wykonawcy: * ............................................................................................ 

Adres: * ............................................................................................................................... 

tel. * ................................................................, fax. * ......................................................... 
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FORMULARZ OFERTY – c.d. 

(w przypadku składania oferty wspólnej należy podać dane ustanowionego pełnomocnika) 

10. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty. 

11. W załączeniu przedkładam nw. załączniki: 

1) …………………………………..... 

2) ……………………………………. 

3) ……………………………………. 

n) ……………………………………. 

 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób 

upoważnionych/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 
Należy podać dane/uzupełnić

 

 

 

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 może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 


