
Załącznik nr 1 

(pieczęć  Wykonawcy) 

F()R1UL:R/ OII;R[Uy\ 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: 

Siedziba: 

Poczta elektroniczna (e-mail): 

Adres internetowy: 

Numer telefonu: 

Numer faksu: 
Numer REGON: 

Numer NIP: 

1. Nawiązując do Zapytania z dnia 	Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie złożenia oferty 

cenowej na zadanie Pn.: „Obsluga prawna Urzędu Miasta Świdwin" oferujemy realizację  
przedmiotu zamówienia za łączną  kwotę: 

Lp. Część  
Wynagrodzenie miesięczne 

Liczba . 
miesięcy 

Wynagrodzenie lączne w 
okresie obowiązywania umowy 

Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto 

1.  Obsiuga prawna 12 

Razem: - 

2. Oświadczam/y, że usługi świadczone będą  przez niżej wymienione osoby: 

3. Oświadczam, że zapewnię  stałą  cenę  przez caly 2021 rok. 

4. Oświadczam, że dysponuję  odpowiednią  wiedzą  i umiejętnościami oraz wystarczającymi 

środkami technicznymi do wykonania niniejszego zamówienia oraz, że wykonam ją  z należytą  
starannością  zgodnie z zobowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 

5. Oświadczam, że zdobyłem/łam wszystkie informacje jakie byly niezbędne do przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczam, ze wyceniłem/łam całość  usługi składającej się  na przedmiot zamówienia. 

7. Oświadczam, że w ramach przedstawionej ceny zrealizuję  przedmiot zamówienia w sposób 

gwarantujący jego odpowiednio dobrą  jakość  oraz spełniający wymagania zamawiającego. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z Rozporządzeniem 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). 



9. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu oraz zobowiązujemy się  do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub 
rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej. 

* rozporządzenia 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). 

10. Do kontaktów z Zamawiającym w trakcie zapytania ofertowego wyznaczam 	  

tel. 	 „e-mail 	 

Załączniki do oferty: 
I. Kalkulacja cenowa 

2. 	  

	  data 	  

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy) 


