
 

Nr sprawy: ZSE-O.KG.3.2022 

Załącznik nr 1 
PROPOZYCJA CENOWA 

 
Nazwa zadania:  

Usługa czyszczenia stolarki okiennej w całym budynku szkolnym oraz mycie tablic do gry w piłkę koszykową w sali sportowej 

w  Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50. 

. 

Wykonawca:  

….................................................................................................................................................................................................... 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica …................................................... nr domu …......................................... 

kod ….................................................... miejscowość …................................... 

powiat …............................................... województwo …................................. 

REGON: …............................................. NIP: …................................................. 

tel: ……………………………….., fax: ………………….……………, e-mail: ……………………………….…………………… 

1. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) 

…............................................................................. tel. …............................... e-mail: …...................................................... 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem za cenę ryczałtową brutto 

…………………………………zł  

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do 

realizacji przedmiotowego zadania. 

4. OŚWIADCZAMY, że w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

5. Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy podwykonawcom (branże, prace): ……………………. (jeżeli dotyczy) 

6. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej oraz wzorem umowy i akceptujemy warunki w nich 

zawarte bez zastrzeżeń. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że przeprowadziliśmy wizję lokalną / nie przeprowadziliśmy wizji lokalnej* w miejscu realizacji 
zadania. (*niepotrzebne skreślić) 

8. OŚWIADCZAMY, 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
 

9. Integralnymi załącznikami do niniejszej Propozycji cenowej są:  

….……………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebna skreślić 

 

 

                                                 
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 nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


