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

      (nazwa/pieczęć  wykonawcy) 

 

Zamawiający: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

 

 

Oferta 

 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej 

przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania automatów biletowych na 

przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie”. 

W zakres dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do 

zasilania automatów biletowych wchodzą następujące zadania: 

Zadanie 1: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Józefa 

Sowińskiego (przystanek komunikacji miejskiej: UMCS 01); 

Zadanie 2: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - al. Józefa 

Piłsudskiego (przystanek komunikacji miejskiej: MPWiK 01); 

Zadanie 3: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Tomasza Zana 

(przystanek komunikacji miejskiej: ZUS 06); 

Zadanie 4: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. 3 Maja (przystanek 

komunikacji miejskiej: Plac Litewski 01); 

Zadanie 5: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Bohaterów Monte 

Cassino (przystanek komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01); 

Zadanie 6: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Eugeniusza 

Romera (przystanek komunikacji miejskiej: Romera 02); 

Zadanie 7: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - al. Racławickie 

(przystanek komunikacji miejskiej: Ogród Saski 03); 

Zadanie 8: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Królewska 

(przystanek komunikacji miejskiej: Brama Krakowska 04); 

Zadanie 9: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Lipowa 

(przystanek komunikacji miejskiej: Lipowa Cmentarz 01), 

składam poniższą ofertę: 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej 

przyłączy energetycznych (moc 

przyłączeniowa 2kW) do zasilania 

automatów biletowych na przystankach 

komunikacji miejskiej w Lublinie” 

Zamawiający  Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 
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Nazwa i adres wykonawcy wraz z 

numerem telefonu oraz adresem poczty 

elektronicznej 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

 

 

 

Faks: 

Telefon: 

e-mail: 

NIP, REGON wykonawcy 
NIP……………………………… 

REGON…………………………. 

NR KRS (jeżeli dotyczy)  

Cena w zł netto 
za całość przedmiotu zamówienia, tj. za 

następujące zadania od Zadania 1 do Zadania 9 

(cyfrowo i słownie) 

………………………….zł netto 

słownie: ………………………… 

Stawka i kwota podatku VAT 
za całość przedmiotu zamówienia, tj. za 

następujące zadania od Zadania 1 do Zadania 9 

(kwotę podatku VAT należy podać cyfrowo) 

 

…% 

tj.…………………………….zł 

 

Cena w zł brutto 
za całość przedmiotu zamówienia, tj. za 

następujące zadania od Zadania 1 do Zadania 9 

(cyfrowo i słownie) 

…………………………zł brutto 

słownie:…………………………. 

 

Termin opracowania / wykonania 

przedmiotu zamówienia 
(liczba dni) 

………………………………………. 

 

1. Oświadczam/y, że podana  cena za wykonanie przedmiotu  zawiera całkowity koszt 

realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędny do jego wykonania, uwzględnia 

wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym, wszystkie opłaty, cła i podatki, a także koszt 

robocizny i udzielony przez firmę rabat. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym i  nie wnoszę/simy 

do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczam/y, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu 

zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

………………………………………. 
Podpis osoby/ osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu wykonawcy* 

 

 

*Pożądany czytelny podpis albo podpis wraz z pieczątką z imieniem i nazwiskiem (dotyczy składania ofert w formie 

pisemnej) 
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Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

  

 

 

 ………………………………………. 

Podpis osoby/ osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu 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). 

* 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). 


