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Nr postępowania: DUBELT/LTO/48/2022 
 

 

NAZWA WYKONAWCY _________________________________________________ 
 

Adres wykonawcy ______________________________________________________ 
 

tel._____________________________ e-mail________________________________ 
 

NIP ___________________________ REGON_________________________________ 1 
 
przystępując do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: 
 

Wykonanie operatu szacunkowego 
 

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). 

 
1. Ja (my) niżej podpisany(i) składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczam(y), że cena 

mojej (naszej) oferty za wykonanie zamówienia: 
a) w części I (wykonanie operatu dla nieruchomości rolnej położonej w województwie 

lubelskim, powiecie hrubieszowskim, gminie Horodło, w obrębie Matcze, oznaczonej w 
ewidencji gruntów numerem 266 o powierzchni 1,37 ha) wynosi: 

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): ..................................... zł, 
słownie:.................................................................................................... 

b) w części II (wykonanie operatu dla ieruchomości rolnych położonych w województwie 
lubelskim, powiecie biłgorajskim, gminie Aleksandrów, w obrębie Sigła, oznaczonych w 
ewidencji gruntów numerami: 40, 41, 42, i 43 o łącznej powierzchni ok 0,99 ha), wynosi: 

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT): ..................................... zł, 
słownie:.................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 
2. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie 

naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

3. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym. 

4. Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia  z art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 



str. 2  

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1), oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

5. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

6. Zapoznałem/liśmy się z treścią postępowania i nie wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. 

7. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Uważam(my)  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Ogłoszeniu. 

9. Oświadczam(my), że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych 
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do 
tego organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym. 

10. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją 
przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne prawa i roszczenia względem Komisji 
Europejskiej. 

11. Składając ofertę w postępowaniu pn. „Wykonanie operatu szacunkowego”, 
oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz, że 
dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o 
przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO*. 

12. Załącznikami do  niniejszej oferty  są: 1 

(1) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do złożenia oferty 
 

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na ..............  kolejno ponumerowanych 
stronach. 

 
 
 

-------------------------------------- -------------------------------------------- 
/miejscowość i data/ /podpisy upełnomocnionych 

przedstawicieli wykonawcy/ 
____________________ 
1   odpowiednio wpisać 

 
* 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).  
 


