
  

Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Zadanie 2  – "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na 

odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. 

           Załącznik nr 3  

Formularz ofertowy 

pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej 

nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła 

„Długa”. 

Wykonawca: 

Nazwa wykonawcy:  
 

Adres Wykonawcy:  
 

NIP:  
 

Numer telefonu:  
 

Adres e-mail:  
 

 

Oferta cenowa: 

Nazwa Cena netto VAT Cena brutto 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży 

telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi 

realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta 

Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła 

„Długa”. 

   

RAZEM  
 

  

 

Oświadczam, że: 

1) w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła 
„Bielska” do węzła „Długa” - zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2  do Zaproszeniu 
do złożenia oferty cenowej, 
 

2) oferowana cena nie ulegnie zmianie i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, 

3) akceptuję warunki wykonania zamówienia określone w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

  
  
 …………………………… 
             (data)          
            
       ................................................... 
       (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
 
…………………………… 
        (data)           
            
       ............................................................. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 

 


