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Załącznik nr 1 
OPPOJ.26.1.2020 

Formularz ofertowy 
 

..................................................... 
/Miejscowość i data/ 

…………………………………………….. 
              Pieczęć firmowa 
 

OFERTA CENOWA  
o wartości do 30000 euro 

 
 
Ja, niżej podpisana/ny  
 
działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa:  

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………... 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………... 

Nr faksu:  ………………………………………………………………………………………………………... 

NIP:  ………………………………………………………………………………………………………... 

REGON:  ………………………………………………………………………………………………………... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (znak sprawy OPPOJ.26.1.2020) dotyczące: 

usługi naprawy, wymiany elementów orynnowania wraz z pasem nadrynnowym i podbitką,  

oferuję kompleksową realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  

 

Lp. Przedmiot zamówienia Kwota 
netto 

VAT Kwota brutto Całkowita kwota 
brutto oferty 

1.  usługa naprawy, wymiany 
elementów orynnowania 
wraz z pasem 
nadrynnowym i podbitką 

    

     Razem PLN, brutto 

PLN, słownie: 
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 

• zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

• spełniamy warunki udziału Wykonawców w postępowaniu ofertowym – szczegółowo określone w dziale 
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IV zapytania ofertowego, 

• cena podana w ofercie jest ceną ostateczną kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje 
wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi,  

• w zaproponowanej cenie przewidzieliśmy cały przebieg realizacji przedmiotu zamówienia, a także 
wszystkie ewentualne utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia, 

• termin ważności Oferty (nie krócej niż do dnia 30 grudnia 2020 r.), 

• w przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych 
w zaproponowanej przez wykonawcę umowie zaakceptowanej przez obie strony, w miejscu i terminie 
wskazanym przez zamawiającego. 

• wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia dostarczymy pełną dokumentację techniczną: tj: certyfikaty, 
instrukcje konserwacji. 

• oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

                                           

                                                             …………………………………………………… 

                                                                          Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

                                                                         do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

W  załączeniu przedkładam nw. załączniki:  

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
RODO - 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

 
 


