Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie elementów niezbędnych do promocji projektu p.n.: „Uruchomienie e-usług w SPZOZMOZ w Zielonce”
Dane dotyczące Wykonawcy:
…………………..………………..…………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)
NIP ………………………….………………..
nr tel. ………………………. E-mail: ………………………….
Oferuje/my realizację niniejszego zamówienia określonego w zaproszeniu za kwotę: …………………zł
netto (słownie ………………………. złotych) plus podatek VAT ………. %, co łącznie stanowi kwotę
……………... zł brutto.
Za przygotowanie przedmiotu określonego w pkt. 1.1 Zaproszenia do składania ofert:
Lp.

Zakres usług

1

Tablica informacyjna

2

Naklejki

Szt.

Cena
netto/ szt.

VAT

Cena brutto/
szt.

Wartość
brutto

1
500

RAZEM
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert,
b) otrzymałem/otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia,
c) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
e) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
f) znajduję (-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
g) pozostaję/(-emy) związany/(-i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.
h) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w
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).
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celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.

......................, data ………… 2019 r.
___________________________
Pieczątka i podpis Wykonawcy lub
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
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 np. przez jego wykreślenie)
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