Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- nazwa Wykonawcy …………………………………………………….…………………….….…
- adres ……………………………………………………………………………….………….….…
- nr telefonu, faksu ……………………………………………….……………………………….…
- numer REGON ……………………………… numer NIP: ………………….…………………..
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr GKN.042.5.11.2018 w sprawie wykonania jednej
jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm, oferuję usługę w cenie:
…………………………….……………… zł (netto bez podatku VAT)
……………………………………………. stawka VAT
……………………………………….……. zł kwota podatku VAT
………………………………………..…… zł (cena brutto z podatkiem VAT)
słownie:
…………………………………………………………………………………..………………złotych

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia.
Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie
określonym przez Zamawiającego.

......................................, dnia ............................. 2020 r.

Podpis

………................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. oferujemy realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
2. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4. w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy;
5. ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za składanie zeznań nieprawdy lub
zatajanie prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, oświadczam, że:
a) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.);
b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) tj.
posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/my
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. oświadczamy, że:
a) w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy
podwykonawców *,
b) w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części
zamówienia*:
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

......................................, dnia ............................. 2020 r.

Podpis

………..........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.

