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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Niniejszym informuję,  że  na  podstawie  pkt.  7.2.  Zapytania  ofertowego  na wykonanie  makiety
urbanistycznej  rejonu  ulic  Jabłkowskiego-Podgórze  na  potrzeby  przeprowadzenia  konsultacji
społecznych Miejscowego Planu Rewitalizacji, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) W pkt. 2 Zapytania ofertowego w akapicie „Cechy makiety” dodaje się zapis:

• szczegółowość  makiety  powinna  spełniać  kryteria  LoD  2,  wzbogacona  o  elementy
elewacji: drzwi, okna, itp.

2) zmienia się  Formularz oferty, który należy złożyć w terminie określonym w pkt. 6.1.
Zapytania ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

W związku z  powyższym Wykonawca  może wycofać  ofertę,  wycofać  ofertę  i  złożyć  nową lub
dostarczyć informację w zakresie terminu wykonania zamówienia.
  

NACZELNIK 
Wydziału Rozwoju Miasta

/…/
Stanisław Krakowski



WRM.271.10.84.2019
Załącznik nr 1 

do Informacji dla Wykonawców
 z dnia 20 maja 2019 r.

......................… dnia................................

F O R M U L A R Z  O F E R T Y

Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko / nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………

Adres / siedziba:
……………………………………………………………………………………………………………

Adres poczty 
elektronicznej:
 

……………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………

Numer REGON: 
……………………………………………………………………………………………………………

Numer NIP: 
……………………………………………………………………………………………………………

Oferuję wykonanie makiety urbanistycznej rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze   w Kaliszu, zgodnie
z jego opisem i warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym z dnia ………………

za cenę brutto: …………………………………………………………………………………………………….. PLN, 

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

w terminie:  21 czerwca  /  5 lipca  /  19 lipca   (niepotrzebne skreślić).

Oświadczenia:
1. Wszystkie dane zawarte w mojej  ofercie są zgodne z prawdą i  aktualne w chwili  składania
oferty.
2.  Oświadczam,  że  oferowana  cena  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  oraz  wszystkie  koszty
związane  z wykonaniem  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
3.  Zapoznałem/łam  się  z  całością  Zapytania  ofertowego  i  nie  wnoszę  do  niego  zastrzeżeń,
zdobyłem/łam wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4.  Oświadczam,  że  oferowany przez  nas przedmiot  zamówienia  w pełni  odpowiada wszystkim
wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.



5. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zadania.
6.  Oświadczam,  że  posiadamy  uprawnienia  do  wykonania  działalności  objętej  przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającymi wykonanie
zadania.
7. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2).

………………………………………………………..
/podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy/

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)


