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ZPI.263.13.2022 Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

do złożenia oferty cenowej 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

Dostawę sprzętu AGD na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie 

w roku 2022  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do Zaproszenia do złożenia 

oferty cenowej - „Wykaz ilościowo-asortymentowy”. 

 

Wykonawca (pełna nazwa/firma): ……………………………………………………….   

adres: ........................................................................................................................................................  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG: ............................................................................................................................  

tel.; 

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

e-mail: ......................................................................................................................................................  

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ: 

wartość netto zamówienia w zł: ...................................... słownie: ..................................................  

VAT  ...................... %, kwota podatku w zł...........................  

wartość brutto zamówienia w zł.: ................................. , słownie: ..................................................  

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Umowie. 

3. OŚWIADCZAM: 

że oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

4. OŚWIADCZAM: 

że zapoznałem się z treścią Zaproszenia wraz z kompletem załączników i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte, a także zobowiązuję się wykonać zamówienie 

zgodnie z jego zapisami. 

5. OŚWIADCZAM: 

że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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6. OŚWIADCZAM: 

że zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną RODO” stanowiącą załącznik nr 1 do Zaproszenia do 

składania ofert. 

7. OŚWIADCZAM  

że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

8. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

- Załącznik nr 1 – Wykaz cenowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej) 

- Załącznik nr 2 – aktualny odpis z KRS/CEIDG 

 

 

…………………………….., dnia ………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

 

podpis Wykonawcy 

 
1 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). 
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 wykonawca oświadczenia nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 


