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            Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego   

     FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające 

się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.) 

Województwo: 

NIP:   REGON:  

adres e-mail Wykonawcy: 

adres do korespondencji: 

nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym: 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2020r. na  „Sprzedaż i dostawę wraz  

z podłączeniem obieraczki do ziemniaków z osadnikiem stołówki  Szkoły Podstawowej nr 17  

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3” oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia  zakresie objętym dokumentacją zapytania ofertowego wraz z załącznikami i projektu 

umowy na następujących zasadach:  

 Zamówienie –   zgodnie z załącznikiem nr 2 OPZ  

Łączna cena oferty netto:  zł  

Podatek VAT:  zł  

Łączna cena oferty brutto:  zł  

słownie:  
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1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i 

wzorze umowy: 

Koszty eksploatacji*                                      ……………………..............………….. 

Termin wykonania zamówienia*                   …………………………………………. 

Parametry techniczne*                                   ………………………………………… 

Funkcjonalność*                                             ….…………………………………….. 

Termin płatności*                                           ………………………………………… 

Warunki gwarancji*                                        .………………………………………. 

Inne warunki realizacji zamówienia *            ………………………………………… 

*Wpisać właściwe 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zawarty w zapytaniu 

ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wskazanych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

3. 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. 

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. 

**  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).  

4. Załącznikami do niniejszej oferty , stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań 

3) Certyfikaty,  ***…………………………………………………………………………….                            

***Wpisać właściwe 

   

Miejscowość i data  (pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

 


