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Data……………………       Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Ochrony, osób, mienia 

budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii W Grzymsyławicach 

wykonywana całodobowo przez siedem dni w tygodniu” oferujemy następujące warunki 

realizacji zamówienia: 

1. W kryterium „cena”: 

wartość netto……………………….  

Słownie: …………………………………………………………………………………  

stawka podatku VAT 23 % 

wartość brutto………………………  

słownie:…………………………………………………………………………………………  

2. Termin wykonania: 

Termin wykonania usługi ustala się od dnia 01.04.2019 do 31 grudnia 2019 roku. 

3. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać: 

- sami* 

- zamierzamy zlecić  podwykonawcom*  

* Właściwe zaznaczyć 

 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia 

poniższe: 

Wskazanie części zamówienia, 

które zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

Nazwa i adres firmy 

podwykonawczej 

   

   

 

4. Zarejestrowana nazwa wykonawcy składającego ofertę: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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5. Zarejestrowany adres wykonawcy składającego ofertę: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

6. Numer telefonu: ................................................................................................................... 

7. Numer konta: ........................................................................................................................ 

8. Numer faksu:………………………………………………………………………………. 

9. Adres e-mail: ........................................................................................................................ 

10. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

11. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b) oświadczam/y, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy 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). 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1)…..................................................................................................................................... 

(2)…..................................................................................................................................... 

(3)…..................................................................................................................................... 

(4)…..................................................................................................................................... 

 

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy 

….............................................................. 

 (podpis i pieczęć)      


