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Załącznik nr 1 do zaproszenia
Formularz ofertowy
Dane dotyczące oferenta:
Nazwa ………………………………………………………………………….………………
Siedziba …………………………………………………………………….………………….
NIP…………………………………………………………………………………...………….
Nr telefonu ………………………………………………………………………..……………
Fax………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………
1. Składam/składamy niniejszą ofertę na zakup:
„Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo na rok 2020”.
2. Oferowana cena za wykonanie zakresu przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zadania, wynikające wprost z zapytania ofertowego jak również tam nie ujęte, a niezbędne
do wykonania zadania:
Cena brutto …………………………………………………………… zł
(słownie zł ……………………..……………...…………………………………………..…. )
Cena netto ……………………………………………………………………zł
3. Oświadczam/oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana
określonym w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

w czasie

4. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń,
b) udzielamy gwarancji na oferowany sprzęt eksploatacyjny do drukarek na okres
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
c) wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący integralną część zapytania ofertowego
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej
oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu – z uwzględnieniem zaoferowanej przez nas
ceny, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
d) jesteśmy/nie jesteśmy * podatnikiem podatku od towarów i usług
e) oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................................................................................
f) że zapoznałem z tzw. „mechanizmem podzielnej płatności” wprowadzonym w dniu 01.11.2019
r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), akceptuję jego stosowanie w ramach
wykonywania zamówienia oraz posiadam konto bankowe spełniające wymagania tego
mechanizmu.
g) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.
5. Do oferty załączam/załączamy następujące dokumenty:
a) załączniki do oferty z podaniem cen jednostkowych w formie tabelarycznej
asortymentu podanego w załącznikach: 2 i 3,
b) kserokopia wpisu do CEIDG lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż 3 miesiące przed datą złożenia
oferty.

……………………………………………
podpis Wykonawcy

1rozporządzenie 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 treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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