
 
Załącznik nr 1 do  

zapytania ofertowego 

 

OFERTA 
 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

REGON......................................................NIP............................................................................

Adres.............................................................................................................................................

powiat.........................................................województwo............................................................ 

 

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację zadania pn: 

 
”Dostawa 3 monitorów interaktywnych  w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie 

podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz” 
 

jako upoważniony/upoważnieni na piśmie lub wpisani w rejestrze nr ....................................... 

w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam/oświadczamy, że:  

 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:. 

za łączną kwotę ...................................zł brutto, słownie:................................................ 

w tym  podatek ..……% VAT w wysokości .............................................................zł; 

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń.  

Uznajemy się za związanych określonymi w zapytaniu ofertowym zasadami 

postępowania. 

 

3) Termin wykonania zamówienia: 

7 dni  od dnia podpisania umowy 

 

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

5) Oferujemy następujący okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia ............ lata 

 (brak wypełnienia oznacza, że oferujemy okres gwarancji wynoszący 2 lata ) 

 

6) Oświadczamy, że użyte przez nas do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki 

techniczne będą posiadały aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 

spełniającego wszystkie warunki określone w polskich normach oraz spełniały 

postanowienia umowy. 

 

7) Oferujemy następujący termin płatności faktury: do 7 dni od jej dostarczenia 

 

8) Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania 

oferty. 

 

 



 
9) 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. 

 

 

 

Załączniki: 

- wykaz przedmiotu umowy i jego charakterystyka 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Załącznik do oferty 

 

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTU UMOWY I JEGO CHARAKTERYSTYKA  

 

 

                                          

LP. Nazwa Jedn. ilość Charakterystyka 

urządzenia 
Spełnia/ nie 

spełnia 

wymagania 

minimalne 

Cena 

jedn. 

brutto 

Cena 

łączna 

brutto 

1. Monitor 

interaktywny 

Szt. 3      

RAZEM:   

                                                                           

          

 

                                                                                                                                           

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

            
                                                                 (data  , podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

     

                                                
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 



 
            
  

 

 


