
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

…………………………….. 
miejscowość i data      

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Janusza Korczaka       

ul. Szkolna 15 

74-500 Chojna 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

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

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

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

3. Nazwa i adres Wykonawcy 

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

NIP ………………………………….. REGON …………………………………. 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym 

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

Tel …………………………………… Fax ……………………………………… 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na dostarczenie pomocy dydaktycznych do pracowni 

przedmiotowych i oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, w razie wybrania 

naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na określonych warunkach, 

2) cena brutto mojej (naszej) oferty wynosi: 

…………………………………… PLN 

(słownie:…………………………………………………………………………………… PLN) 

3) zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty  

i realizacji zamówienia, 

4) oferowana w pkt 2 cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) akceptuję(emy) warunki płatności: 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury,  

6) termin związania z ofertą wynosi 30 dni, 

7) oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia 

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 2016.119.1, dalej – „RODO”). 

8) oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

9) oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się z zawartymi w załączniku nr 2 informacjami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Gminę Chojna i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie. 

10) oświadczamy, że nie będę zgłaszać/nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego w przypadku unieważnienia postępowania. 

 

  

 

 

 

………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 


