GMINA KOZIENICE
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-18-28-216, Regon: 670223333, Teryt: 1407053

Załącznik Nr 1
- formularz ofertowy

…………………………………
miejscowość, data
…………………………………
Pieczęć firmowa

OFERTA WYKONAWCY
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………, działając w imieniu
i na rzecz:
Nazwa:
Adres siedziby:
Nr telefonu:
Nr faksu:
NIP:
REGON:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (znak sprawy PK.0543.FS.2-2.2018) dotyczące
„Zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej: zakup 1 steppera i 9 piłek gimnastycznych
(wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonych dla mieszkańców Sołectwa Przewóz –
zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz,
oferuję kompleksową realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
Cena netto: ………………………………………………………………………………………………………..
Cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………
Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość

1.

Stepper

1 szt.

2.

piłka gimnastyczna ø 45 cm

2 szt.

3.

piłka gimnastyczna ø 55 cm

2 szt.

4.

piłka gimnastyczna ø 65 cm

2 szt.

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

GMINA KOZIENICE
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-18-28-216, Regon: 670223333, Teryt: 1407053

5.

piłka gimnastyczna ø 75 cm

2 szt.

6.

piłka gimnastyczna ø 85 cm

1 szt.

Jednocześnie oświadczam, że:
 zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego podanego przez Zamawiającego
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje
do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia,
 spełniamy warunki udziału Wykonawców w postępowaniu ofertowym – szczegółowo
określone w części IV zapytania ofertowego,
 cena podana w ofercie jest ceną ostateczną kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 cena brutto realizacji zamówienia uwzględnia podatek VAT według stawki obowiązującej
na dzień składania oferty,
 proponowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty, jakie przewidzieliśmy przy realizacji
zamówienia (ewentualne koszty transportu zostaną wliczone w ogólny koszt przedmiotu
zamówienia),
 w zaproponowanej cenie przewidzieliśmy cały przebieg udzielonej dostawy, a także wszystkie
ewentualne utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia,


Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

 termin ważności Oferty (nie krócej niż do 12 sierpnia 2018 r.).

………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

RODO - 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).
** 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

