ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz
oferty

(miejsce na pieczątkę)

pieczątka Wykonawcy
(jeśli dotyczy)

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca
.............................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
.............................................................................................................................
Numer telefonu : ..........................................................................................................
Numer faxu : ................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej : .......................................................................................
Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu
poczty elektronicznej)
....................................................................................................................................

i adres

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowego na zadanie pn. „dostawa i montaż windy zewnętrznej 5-

cioprzystankowej wraz z szybem windowym, dokumentacją techniczną kabiny i szybu i
pozyskaniem niezbędnych decyzji” z dnia 5 sierpnia 2022 roku w ramach projektu pn.: Kolegium
Jagiellońskie uczelnią dostępną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A077/20-00
oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu za
cenę:
cena netto .................................................................................................. zł
podatek
VAT
w
wysokości
……………………………………………………………………… zł

………%,

tj.

1

cena brutto ............................................................................................... zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł
brutto)
Oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem/liśmy się z treścią i warunkami zapytania ofertowego i jego załączników i nie wnoszę/simy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni, a w przypadku wyboru naszej oferty do
czasu zawarcia umowy.
3. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Jesteśmy w stanie wykonać zamówienie objętą przedmiotem zamówienia we wskazanym wyżej terminie.
5. Nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do procedowania
postępowania wybory dostawcy i zrealizowania zamówienia
8. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w niniejszym postępowaniu.*
Ponadto:

Informuję/my, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacje/i stanowiące/ych tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach: ......................................................................................................................

........................................................
(podpis)
Data : .............................................
* 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).
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