FORMULARZ OFERTOWY
……………………………….………….
(pieczęć Wykonawcy)
Propozycja cenowa kierowana do:

…………………..….………………….
(miejscowość i data)
Teatr Rozrywki
ul. M. Konopnickiej 1
41-500 CHORZÓW

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe - z dnia 25.11.2020 r. dot. 25 szt. oczyszczaczy
powietrza z funkcją nawilżania, będącego przedmiotem zamówienia w ramach projektu
nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0394/18-001-01 pt.: Poprawa warunków pracy poprzez
doposażenie stanowisk w celu eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w Teatrze Rozrywki
w Chorzowie z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
Dane Osoby do kontaktów ze strony Wykonawcy:
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty:
Data przygotowania oferty
Okres ważności oferty

30 dni

1

Oferta cenowa:
Proponowana cena brutto dla Części I zamówienia tj. 17 szt. oczyszczaczy od 25 do 35 m2
wynosi:
……………………..…..zł (słownie: …………………….…………………………………………………………złotych)
w tym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać markę producenta oraz typ urządzenia dla części I zamówienia)
Proponowana cena brutto dla Części II zamówienia tj. 8 szt. oczyszczaczy powyżej 45m2
wynosi:
……………………..…..zł (słownie: …………………….…………………………………………………………złotych)
w tym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać markę producenta oraz typ urządzenia dla części II zamówienia)
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do Zapytania
ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera wszystkie elementy
określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że dostawy, zaoferowane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, spełniają
wszystkie wymagania przedstawione w Zapytaniu ofertowym.
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.2
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).
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).

2

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

3

