
 

Załącznik nr 1do ogłoszenia – formularz oferty 

 
 
……………………………………      …………………………………………… 

     pieczęć firmowa        Miejscowość, data 

OFERTA 
NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE  
– ETAP III I IV”. 

UG-V.271.1.00008.2018 
 

W odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

ofertową brutto - ……………………zł słownie: …………………………………………………… zł, w tym 
VAT w wysokości ………….%. 

LP. NAZWA ILOŚĆ 
CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  

WARTOŚĆ 

BRUTTO  

1 

Tablica 
informacyjna/pamiątkowa  
o wymiarach:  

(szer./wys.) 300cm x 200 cm 

wraz z konstrukcją do 
zamontowania i montażem 

2 szt. 
 

   

2 

Tablica 
informacyjna/pamiątkowa 
o wymiarach:  

(szer./wys.) 120cm x 80 cm 

wraz z konstrukcją do 

zamontowania i montażem 

3 szt.    

Razem   

 
Oświadczamy, że: 

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 2 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia z uwzględnieniem 
przygotowania i opracowania, druku, dostawy oraz montażu przedmiotu 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni, 
licząc od dnia upływu składania ofert. 

4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

                                                           
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). 



 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

 
 

Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Numer telefonu:………………………………………… 

Numer faksu:…………………………………………… 

Adres email: ……………………………………………. 

 

 
 
 
        ................................................................. 

/podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela/ 

                                                           
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). 


