
Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 na wyposażenie pracowni informatycznej w  Szkole Podstawowej im. marsz. J. 

Piłsudskiego w Dzierzgowie w związku z  realizacją zadania pod nazwą 

„Nowoczesne technologie  w szkole” w ramach „Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”  

 
 

 

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………… 

 

Adres/siedziba wykonawcy ………………………………………………………………… 

 

NIP ………………………………………………………………………………………… 

 

Regon ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:  

 

Cenę netto …………………….zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

Podatek VAT …………………zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………) 

Cenę brutto ………………….. .zł 

 (słownie: ……………………………………………………………………………………) 

 

Zobowiązuję(my) się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.  

Potwierdzam żądany termin wykonania zamówienia: ……………………………………… 

 

Potwierdzam okres gwarancji:  24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

 

Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym.  

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od 

terminu składania ofert.  

 

 



Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
2  

 

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: ……….……………………………………………………………….  

Tel. ……………………… e-mail na który zamawiający ma przesłać korespondencję 

………………………….. 

 

Oświadczam że spełniam następujące warunki : 

- posiadam  wymagane prawem zezwolenia do prowadzenia działalności określonej w     

  przedmiocie zamówienia 

- posiadam wiedzę  i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia 

- dysponuje  odpowiednim potencjałem  technicznym i ludzkim 

-  znajduję  się w sytuacji prawnej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia   

 
 

 

 

Załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                          

                                                                               …………………………………….…………….. 
                                                                                                            Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 
 

                                                 
1 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 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UEL119 z 04.05.2016 r., 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). 

 

 

 
 


