Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/2020 - Formularz ofertowy
………………………………..
Miejscowość, data

OFERTA
Dane Oferenta:
Nazwa

……………………………………………...........................................

Adres

…..…………………………………………………………………………………

Tel.

.…………………………………………………………………………………….

Adres e – mail

……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu

…………………….……………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020 przedstawiam poniższą ofertę na dostawę:
Nowego środka trwałego: zestawu hartowniczego - 1 zestaw, którego specyfikacja techniczna jest zgodny
z przesłanym zapytaniem ofertowym 1/2020

Wynagrodzenie brutto w PLN

………………………………………..

Wynagrodzenie netto w PLN

………………………………………..

Termin realizacji i dostawy

………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
Oświadczam iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy o treści wskazanej w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne i jest w pełni zgodny
z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oświadczam, że 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1, dalej jako RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu* 1.
*Niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………
(pieczęć i podpis Oferenta)

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
(usunięcie treści oświadczenia następuje np. poprzez jego wykreślenie).

