
FORMULARZ OFERTY 

 

Dane Wykonawcy …...................................................................... 

 

Adres Wykonawcy …..................................................................... 

 

NIP Wykonawcy ….......................................................................... 

 

E-mail Wykonawcy.......................................................................... 

 

Telefon kontaktowy……………………………………………….. 

 

osoba upoważniona do kontaktu: 

 

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

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ................................... zł. 

plus należny podatek VAT    ....... %   cena brutto  ............................................. zł. 

słownie:................................................................ 

 

 

 

2. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili 

składania oferty. 

3.  Oświadczam, iż spełniam wszystkie wymagania stawiane Wykonawcy zamówienia,  

4. Oświadczam, że oferowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie zobowiązania 

oraz wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

5.  Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, i akceptuję jego treść, w tym warunki 

płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty. 

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

7.  Podstawą rozliczenia z Zamawiającym będzie rachunek/faktura VAT*. 

8.  Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT* 

9.  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 . 

10. W związku z realizacją umowy na kompleksowe utrzymania czystości w  budynkach: 

OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kaliszu (ul. Górnośląska 66a) oraz 

Akceleratora Kultury (ul. Nowy Świat 2a, że przyjmuję do wiadomości, iż 

Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. umowy 

jest OKP Wieża Ciśnień a dane są niezbędne dla realizacji umowy 

11. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia umowy oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12.  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na 

adres poczty elektronicznej: inspektor@wiezacisnien.kalisz.pl 



13.  Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

14.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

15. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  

 

 

Data i podpis  

 

………………………………………….. 

 

 


