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Formularz ofertowy 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu): 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.........................................................................................................                                  

Numer telefonu: ................................., nr faksu: .................................. 

NIP: ......................................................... REGON: ......................................................... 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na ………………………………………………….. 

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oferujemy wykonanie zamówienia za: 

 

 

Cena całkowita netto  .................................................... zł 

Cena całkowita brutto  .................................................... zł 

Słownie (cena brutto): 

…………………………………………………………………………………………… 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Ofertę składamy na podstawie informacji i wymagań zawartych w  zapytaniu ofertowym, 

do którego nie wnosimy zastrzeżeń; 

2. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu według 

załączonego wzoru umowy, który akceptujemy i nie wnosimy do niego uwag; 

3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w dokumentacji Zapytania; 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty związane realizacją 

zamówienia. 

5. Złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.  

6. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

przedmiotowym postępowaniu2 . 

                                                           
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) 
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, winien treści niniejszego oświadczenia 

przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’ 
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7. W sprawach nieuregulowanych Zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

............................    ................................................................ 
miejscowość, data     imienne pieczęcie oraz podpisy osób 

      uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 


