Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Zamawiającego:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie
Ul. Doświadczalna 46,
20-236 Lublin
Oferujemy realizację zadania dostawy i montażu wykładziny typu PCV w ramach projektu
pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą,
wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno- rehabilitacyjną”.
Dane Wykonawcy/Wykonawców
Nazwa/firma…………………………………..………...........….………………………
Adres….………………..................................................................................................…
NIP…………………………………….…………………………………………………..
REGON…………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
………………………………………………………………………………………
Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
zamówienia (umowy) jest ………………..……………..………………….
e-mail służbowy ………………….…………………………………
tel./fax służbowy …………………………….………………………
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie zapytania ofertowego:
- za cenę brutto całości zadania ..................................................... zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
w tym:
- cena netto całości zadania ........................................................... zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
- gwarancja ……………………miesięcy
2. W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4. Oświadczam że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych
do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam, że nie/ jestem podatnikiem podatku VAT
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.*
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. 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).

………………

…………………………………...

(miejscowość, data)

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

