FORMULARZ OFERTY
Dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców
OFERTA
Ja/my* niżej podpisani: …….………………………..………………………………………………………….…………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/ów w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………….……………………………………………………………………………………………..…………………………
Kraj………………………….……………… REGON …….….………….……….. NIP: ……………………………...…...……….
Tel. ……………………………..…… adres e-mail: ………………………….……………………….……………………………
ePUAP…………………………………………………………………………………………………………………………………......
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
Dostawa ekranu led wraz z dodatkowym sprzętem i montażem
1.

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:
Cena brutto za realizację całego zamówienia wynosi ....................................... zł
Oświadczam, że udzielam gwarancji jakości dostaw na przedmiot umowy na okres
………………... miesięcy (min. 24, max. 36)
Oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt IV
SWZ dla przedmiotowego postępowania w tym:
Wskazać typ/model/markę

Ekran LED :…………………………………………………………………………………………………………………...
Skaler sygnału video:……………………………………………………………………………………………………
Komputer PC:……………………………………………………………………………………………………………….
Oprogramowanie DS:……………………………………………………………………………………………………
System montażowy:………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Oświadczam, że zamówienie wykonam we wskazanym w SWZ terminie.

3.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

4.

Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

5.

Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia o którym mowa w XVI 1 SWZ.

6.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
na warunkach w nich określonych.

7.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

8.

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
a) ……………………………………..…………………….………………….………………..,
b) …………………………………………..……………….……………….…………………..,
Nazwa(firma) podwykonawcy/ów (o ile jest to wiadome, należy podać również dane
proponowanych podwykonawców):
a) ………………………………………….……………………….…………………………....,
b) …………………………………………,……………………….…………………………….

9.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (w odrębnym
pliku) o nazwie: ………………….……………..………………………………………………...
Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.

Warunków

Zamówienia

niezbędne do prawidłowego

10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest:
..................................................................,tel. .............................................., mail ..........................................................
Korespondencje

związaną

ze

złożoną

przeze

mnie

ofertą

przetargową

proszę

kierować na adres poczty elektronicznej ………………………………….……………………….………………..
11. Oświadczam, że jako wykonawca jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję)***:
 Mikroprzedsiębiorstwem
 Małym przedsiębiorstwem
 Średnim przedsiębiorstwem
 Inne
***w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu
osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.

........................................................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

,

1) rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

