Załącznik nr 1 Formularz oferty
Zamawiający
Powiat Stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
OFERTA
Ja/my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) .
Adres: .....................................................................................................................................................
Kraj ……………………………………
REGON: …………………................
NIP: ………………………………….
TEL. .........…………................………
FAX....................................................... i adres e-mail:……………………………………
na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE*
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa
Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.
1.

SKŁADAM/MY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Ogłoszeniu o
zamówieniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami, które zostaną
wprowadzone do umowy, na następujących warunkach:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za łączną kwotę :
netto ………..……………….PLN
podatek VAT, …………………….zł w wysokości .................%
brutto ………..……………….PLN
słownie brutto:
…........................................................................................................................PLN,

2.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3.

Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
Lp.

Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez
podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów

1.
(..)

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia. *
4.

Ofertę niniejszą składamy na _________ stronach.

5.

WRAZ

Z

OFERTĄ

składamy

następujące

oświadczenia

i

dokumenty:

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________ dnia ___ ___ 2020 roku
6. Oświadczamy, 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.2

………………………., dnia……………………………….

……………………………………………………….
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę.
* niepotrzebne skreślić
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 L119 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, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

