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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Formularz Ofertowy 
 

„Remont ekranów ochronnych przy DTŚ” 

 

 
I. Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe w sprawie niniejszej oferty: 

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………. 

nr telefonu ……………………………………………... 

adres poczty elektronicznej:……………………… , za pomocą których prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

II. Data sporządzenia oferty 

 
 
III. Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont 

ekranów ochronnych przy DTŚ”, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za 
cenę: 

 

 
Cena netto 

[zł] 
Kwota 

podatku VAT [zł] 
Cena brutto 

[zł] 

Zadanie 1    

Zadanie 2    

Zadanie 3    

Razem    

IV. Oferuję/my okres gwarancji i rękojmi – zgodny z § 9 Projektu Umowy. 

V. Oświadczamy, że dysponujemy sprzętem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

VI. Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
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VII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

VIII. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy akceptujemy bez zastrzeżeń. 
W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia – zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

IX. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

 
X. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.* 

 
 
 

.............................................................. 
podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 (usunięcie treści 
oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie) 
 


