
Zamówienie nr 185/BZP-PU.511.171.2020/BU er

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 19.08.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dodatkowe ubezpieczenie 
kontraktu budowlanego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, 
Stryjewskiego i Nowotnej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – GPKM 
IVA”

Oferta  powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

Termin wykonania umowy – 31.10.2020 r.

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, ze zostanie wybrana 
oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Prosimy o przesłanie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma 
drmg@gdansk.gda.pl w terminie do 24.08.2020 do godz. 15.00.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura 

Podpisano elektronicznie: 19-08-2020

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

http://www.drmg.gdansk.pl/
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

OFERTA

...............................................................................................................................................................
 (imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ..................................................email................................................................................. 

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na: na 
wykonanie zamówienia pod nazwą: Dodatkowe ubezpieczenie kontraktu budowlanego pn. 
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach 
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – GPKM IVA”

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .............................zł brutto.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia 
oferty. 

3.  Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych 
określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem 
ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że  w przypadku 
zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), 
zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 
RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy załączonym do zaproszenia do złożenia 
oferty i akceptuję jego wszystkie postanowienia

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis
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