
Załącznik nr 2 do „regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej 130 000 zł” 

 

Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

A. Dane Wykonawcy 

Nazwa albo imię i nazwisko 
 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres  
 

NIP, REGON, KRS  
 

Adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma 
przesyłać korespondencję e-mail 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i 
podpisująca ofertę (imię i nazwisko) 

 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia (imię i nazwisko, e-mail: telefon) 

 

B. Oferowany przedmiot zamówienia 
 
W związku z zapytaniem ofertowym na: 

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

 
Oferujemy wykonanie w.w. przedmiotu zamówienia za następującą cenę za całość zamówienia: 

Cena netto (PLN) Podatek VAT (PLN) - 
Cena za całość zamówienia wraz z 

podatkiem VAT (PLN) 

   

 
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie w określonym w zapytaniu ofertowym 
C. Oświadczenia 
 uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania 

ofert, 
 w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
D. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte na stronach od ………. do ………. oferty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 
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Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych    w art. 13 lub art. 14 
RODO  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
F. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji 

 

I. Spis treści 

Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 

.................... do nr ................... 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty – załączniki do oferty 

1/ ............................................................................................... 

2/ ............................................................................................... 

3/ ............................................................................................... 

 

pieczęć Wykonawcy 

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 


