Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepłnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka
inwalidzkiego na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM ze
środków PFRON projektów w ramch obszaru D „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”.
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby)
NIP:………………………………………REGON………………………………..……………..
telefon:……………………………………e-mail:…………………………………………….....
1.Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym
i w załącznikach do zapytania ofertowego oraz z obowiązującymi przepisami, za cenę ofertową:
Cena netto: ……………………………………………….... zł
podatek VAT ………….% - ……………………………… zł
Brutto: ………………………………………...………....... zł
/słownie cena brutto/
………………………………………………………………..……………….

Niniejsza oferta dotyczy samochodu (marka/ model)………………………………………………..
Fabrycznie nowego, rok produkcji…………………………………………………………………
3. Oświadczam(my), że zamówienie zrealizujemy do dnia 20 kwietnia 2021 roku.
4. Wyrażamy zgodę na termin płatności faktury w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
5. Oświadczam(my), iż uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc
od daty upływu terminu na składanie ofert.
6. Oświadczam(my), że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia, akceptuję w nim
ustalone warunki i nie wnoszę do niego zastrzeżenia.
7. Oświadczam(my), że akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi
załącznik do 2 do zapytania ofertowego.
8. Oświadczam(my), że w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9. Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych1, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

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

………………………………….……………………………………

Pieczęć firmowa

Data i podpis wykonawcy

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 95/45/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 nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

2

