
 
 

   

 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2020 

..................................................................................  
pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy  

 

 

FORMULARZ OFERTY  

Ja/My, niżej podpisany/i  

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

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

/adres siedziby wykonawcy/  

 

REGON....................................................Nr 

NIP......................................................................................................................  

Nr tel..................................................................Nr faksu.......................................................................... 

e-mail......................................................................................................................... .................................................. 

działając w imieniu Wykonawcy*:  

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

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) 

 

* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 

zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO na dostawę, montaż i podłączenie 

agregatu prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Chęcinach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego  

w ramach Priorytetu 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia)  

 



 
 

   

 

składam ofertę  

dotyczącą opracowania i przeprowadzenia postępowania powyżej 30 000 EURO  

……………………………………………………………………… PLN (brutto) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(słownie) 
 

Oświadczam/y, że oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia od momentu 

podpisania umowy do 30.07.2020r. w zakresie objętym warunkami zamówienia  

za kwotę brutto. 

2. Zamierzam / Nie zamierzam powierzyć usługi podwykonawcom* (należy wskazać 

cześć zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom). 

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

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

3. Jednocześnie oświadczam/y, że: 

a. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert, 

b. spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu, 

c. zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń, 

d. wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  

na poniższy adres: 

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

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

tel.: ………………..………..….….…………. faks: …………………..………… 

 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 

kk). 



 
 

   

 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu.* 

* 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). 

 

………………………………..……..      ......................................................................... 
(Miejscowość, data)       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
* nie potrzebne skreślić 


