Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ ABRERA

PRESENTACIÓ D’OFERTA A CONTRACTE MENOR
Dades de l’expedient
Departament:
Objecte:
Número:

Dades de l’empresari
Nom o Denominació social

CIF/NIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

DNI/NIE

Sí

No autoritzo la notificació via correu electrònic

SOL·LICITO:
-

Concórrer i ser admès al contracte menor dalt indicat, acceptant íntegrament les prescripcions tècniques reguladores
i/o memòria valorada annexes a la invitació rebuda, i

-

Que l’oferta presentada sigui avaluada per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

DECLARO
Que estem al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Que no realitzo operacions financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de països
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin
estat declarades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.

AUTORITZO
a l’Ajuntament d’Abrera a sol·licitar i obtenir la informació necessària de les Administracions o organismes corresponents per tal
de verificar la personalitat del licitador o persona que el representi legalment i per tal de verificar el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:
Tota la documentació annexa es presentarà en full Din A-4 sense enquadernar ni ensobrar.

Oferta econòmica
Millores tècniques / altra documentació
Signatura i segell de l’empresari/representant

Localitat i data:
D’acord amb el que disposa que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, es facilita als licitadors la informació següent en
relació a les dades que subministrin: us informem que les vostres dades de caràcter personal seran custodiades per l’Ajuntament d’Abrera i
seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i
dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Oficina d’ Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament - Plaça Constitució número 1, 08630 Abrera.

