Ajuntament de Banyoles

PRESENTACIÓ D’OFERTES EN CAS DE CONTRACTES MENORS
SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfons

Mòbil

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

NO

AUTORITZO la utilització de mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions de tots els actes d’aquest
procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un número PIN que us permetrà
accedir al document).
PERSONA AUTORITZADA

NIF

CORREU ELECTRÒNIC

MÒBIL

AUTORITZO l’Ajuntament per obtenir de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. [Si no s’autoritza l’Ajuntament per obtenir de forma directa
l’acreditació d’això, es podrà requerir el sol·licitant perquè ho justifiqui documentalment.]

2. EXPOSO I DEMANO
Que sigui admesa l’oferta adjunta, d’acord amb les següents dades:
OBJECTE DEL CONTRACTE

PRESSUPOST SENSE IVA

SERVEI
MUNICIPAL
L’OFERTA

PRESSUPOST AMB IVA

QUE

HA

SOL·LICITAT

TERMINI DE LLIURAMENT / EXECUCIÓ

OBSERVACIONS

3. DECLARO
-

Actuar en nom propi /
Estar autoritzat per actuar en nom d’altri /
Tenir poders suficients
per actuar en representació de _____________________________________________________
Tenir plena capacitat d’obrar.
No estar incurs en cap prohibició de contractar.
Tenir l’habilitació professional que, si s’escau, és exigible per dur a terme la prestació que
constitueix l’objecte del contracte
Estar compreses les prestacions del contracte dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que,
d’acord amb els estatuts o regles fundacionals de l’empresa, ens són propis.
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-

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social.

4. DOCUMENTS APORTATS (Adjunteu els documents, relacionats amb la vostra oferta, que considereu
oportuns)

Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: deixar constància d’entrades i sortides dels documents, identificació de les persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació
del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.
Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles
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