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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy 

 

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………………………………… 

FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………. lub 

e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………….. 

OFERTA 

Do  
Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku,  

  15-002 Białystok,  ul. Sienkiewicza 57 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w zapytania ofertowego  na dostawę 
różnego rodzaju sprzętu ADG oraz mebli do gastronomi, oświadczamy, że: 

 
1. Składam(-my) niniejszą ofertę w zakresie ……….…… części zamówienia, tj.:  

1) I część zamówienia (Dostawa urządzeń, sprzętu gastronomicznego i AGD  – za cenę  

................................ zł brutto , słownie: ............................. 

...................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

2) II część zamówienia (Dostawa mebli do gastronomii) – za cenę  za cenę  

................................ zł brutto, słownie: ............................. 

...................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

2. Oświadczam(y), że oferowane przez nas artykuły spełniają wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu 
ofertowym; 

3. Akceptuję (-my) termin i warunki realizacji dostawy 

4. Potwierdzam (-my) okres związania ofertą, który wynosi 30 dni; 

5. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu wskazane w Zapytaniu 
ofertowym; 

6. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

7. Akceptuję(-my)  warunek, iż zapłata za każdą dostarczoną partię towaru następować będzie 
przelewem w terminie 30 dni od daty   wystawienia  faktury, na zasadach opisanych we wzorze 
umowy; 

8. Zapoznaliśmy się  ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w nim zawarte; 
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9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję(-my)  się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

10. Oświadczam(-y), że nie będę(-emy) zgłaszać żadnych roszczeń w przypadku unieważnienia przez 
Zamawiającego Postępowania, w którym składam niniejszą ofertę.  

11. Oświadczam, iż nie jestem wykluczony(-jesteśmy wykluczeni) z ubiegania się oo zamówienie jako 
podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy; 

12. Oświadczam, że 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 publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 

 

………………..……………………..                             
  miejscowość, data                                                   
                                                                                                                                                                         

................................................    
(podpis upełnomocnion(ych)ego 
 przedstawiciel(i)a Wykonawcy)  


