Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY
............................................................................
............................................................................
nazwa i adres Wykonawcy
NIP: ....................................................
REGON:...............................................
tel.: ....................................................
adres e – mail: ....................................

Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki
I.”, po zapoznaniu się z opisem, zakresem i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i,
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: ___________________ zł brutto
/słownie brutto/________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu.
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały
pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
......................................................
miejscowość i data

Sporządził: ITR/W.M., 34 399 91 64, itr@krzepice.pl

........................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania
lub o dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia

Ja niżej podpisany oświadczam, że
- *posiadam uprawnienia do projektowania upoważniające mnie do sporządzenia
dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależę do Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa (PIIB)
- *dysponuję osobą posiadającą uprawnienia do projektowania upoważniające do
sporządzenia dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależącej do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB)
W załączeniu przedstawiam kopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do PIIB
* - niewłaściwe skreślić

......................................................
miejscowość i data

Sporządził: ITR/W.M., 34 399 91 64, itr@krzepice.pl

........................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

............................................................................
............................................................................
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................
REGON:...............................................
tel.: ....................................................
adres e – mail: ....................................

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wypełnione i podpisane odpowiednio
przez:
a) Wykonawcę* albo;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej*
* niepotrzebne skreślić

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o
wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł - zgodnie z
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.
wykonanie dokumentacji dla „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach
Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki I.” ,
oświadczam, co następuje:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………………………
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

Sporządził: ITR/W.M., 34 399 91 64, itr@krzepice.pl

………………………………………………………
podpis osoby (osób) upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w
imieniu:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej.

