
 

 

 

Nr sprawy: 2/ST/RPPOWP/2023  

 

 

………………………………….. 
pieczęć wykonawcy  

 

 

Formularz ofertowy 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ............................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

w ................................................................................................... kod ..............-.......................  

ul. …………………….................................................................. nr …......................................  

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

Tel./fax. …………………………………………………………………..……………….…..  

e-mail: …………………………………………..…………………………………….………  

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:  

„ Dostawa materiałów na potrzeby realizacji zajęć koła robotyki”. 

 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia,  

    zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:  

    1.1. za cenę:  

• w kwocie netto złotych: .........................................................................................  

(słownie: ..........................................................................................................................)  

• w kwocie brutto złotych: ...............................................................................................  

(słownie: ..........................................................................................................................)  

w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie złotych: .............................  

(słownie: .........................................................................................................................)  

    1.2. w terminie do …………………………………………………………………………..  

 

2. Oświadczamy, że:  

    1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami  



 

 

        ustawowymi,  

    2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli  

        ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

    3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a   

        także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

    4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

        przedmiotowego zamówienia.  

 

3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania  

    zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie    

    ponosi zamawiający.  

4. Oświadczam(-y), że nie będę(emy) zgłaszać żadnych roszczeń w przypadku unieważnienia 

przez Zamawiającego Postępowania, w którym składam niniejszą ofertę; 

5. Oświadczam, iż nie jestem wykluczony z ubiegania się o 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; 

6. 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. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

   a) Formularz cenowy 

   b) ……………………………................................................................................................. 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

…………………………………     …………………………………… 
 data         podpis wykonawcy  

 

 


