
Oznaczenie sprawy …………………….. 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
z dnia 21.04.2021 

 
 

.........................., dnia ................................ 
 
…………………………………………….. 
          (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj: „Wymiana Węzła Cieplnego wraz z niezbędnymi 
pracami remontowymi”  
 
 

    1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 
 w zapytaniu ofertowym z załącznikami za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 
 brutto: ........................... *  PLN, słownie złotych: …………………………………………, 
 w tym cena netto: .......………….…. * PLN + 23 % podatku VAT. 
 Okres gwarancji …………………… miesięcy. 

    2. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie 90 dni od podpisania umowy. 
    3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie ………………………………………… 

4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 
 zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym 
 realizację zamówienia. 

5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
 wykonanie zamówienia.  

6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy, w tym termin płatności - 21 dni od otrzymania 
 przez Zamawiającego faktury. 

7. Oświadczam, że   jestem / nie jestem   płatnikiem podatku VAT*. 
8. Pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
9.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
 pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
 postępowaniu. 

10.Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 
 Nazwa (firma) Wykonawcy: * ................................................................................. 
 Adres: * .................................................................................................................. 
 tel. * ................................................................,  
 e - mail * ......................................................... 
  (w przypadku składania oferty wspólnej należy podać dane ustanowionego pełnomocnika) 

11. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 
   oferty. 

12. W załączeniu przedkładam nw. załączniki: 
1) …………………………………..... 
2) ……………………………………. 
3) ……………………………………. 
n) ……………………………………. 
 

.......................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 

 
 



Oznaczenie sprawy …………………….. 

 
 
 
 
* Należy podać dane/uzupełnić 
 
 
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), 
 
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 może nie składać (może usunąć 
treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 


