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Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy 

(nr rejestru zamówień publicznych 50/ZP-Z/2019) 
_________________________ 
    /Pieczęć Wykonawcy/  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani 

............................................................................................................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz:  

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................. 

NIP..............................................................................REGON............................................................................................. 

Nr telefonu .................................................faks..................................................... e-mail ………………………………….. 

 
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę agregatu prądotwórczego   

oferuję realizację zamówienia za następującą cenę: 

 
 

Lp Nazwa j. m Ilość Cena jednostkowa netto w zł 

1 
Agregat prądotwórczy  

 
(Producent……………………......model…………………………) 

szt. 1  

Razem 

VAT ……..% 
 

Brutto 

 

 

 

 
 
Słownie wartość brutto ……………..……………………………………….…………………………………………………………….……….. 
 
Ja/My, niżej podpisany/i, niniejszym oświadczam/y, co następuje: 

1) Zapoznałem/liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty wraz załącznikami, zmianami, wyjaśnieniami  
i przyjmuję/emy warunki w nich  zawarte. 

2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/emy warunki zawarte w projekcie umowy (zał. nr 2 do zaproszenia)  
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia 
decyzji o jej złożeniu. 

5) Akceptuję/emy warunki płatności: termin płatności faktur – 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6) Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom: 

Lp. Nazwa części zamówienia 

  

  

Uwaga: wypełniają tylko wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 
7) uważam/y się związani niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

8) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności z innym uczestnikom postępowania1. 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna, że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

9) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia.2 

 

 

 

 
Data ………………………….. …                                                                                  ………………………..……….…………………………………. 
                                                                                                                                                        (Podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych 
                                                                                                                                                                           do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
2 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 (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

Lp. Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

  
 

 

  
 

 


