
 

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin 
 

 

str. 1 

 

ZO-BK-RPO/01/2021        Załącznik nr 1 do ZO 
 
 
 
 
............................................... 

(pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz : 
 
.................................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
nr telefonu ......................................................... e-mail  ......................................................................... 
 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: 
„Dostawę zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników 

Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, 
 

składam niniejszą ofertę:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płat-

ności określonych w ZO za cenę umowną brutto (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki: 
 

1) CZĘŚĆ 1 – DRUK I DOSTAWA PORADNIKA OPIEKUNA: 
 

Nazwa 
Cena jednostkowa 
brutto publikacji 

Liczba publikacji Wartość brutto 

1 2 3 4=2x3 

Poradnik opiekuna  350  

 
 

2) CZĘŚĆ 2 – WYKONANIE I DOSTAWA „PUDEŁKA NIEZAPOMINAJKA”: 
 

Nazwa 
Cena jednostkowa 

brutto Pudełka 
Niezapominajki 

Liczba produktów Wartość brutto 

1 2 3 4=2x3 

Pudełko Niezapominaj-
ka 

 350  
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3) CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA AKCESORIÓW: 
 

Nazwa 
Cena jednostkowa 

brutto zestawu 
Liczba zestawów Wartość brutto 

1 2 3 4=2x3 

Zestaw akcesoriów  350  

 
 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminach określonych w ZO. 
 
3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składa-

nia ofert. 
 
4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do ZO oraz w miejscu i terminie określo-
nym przez zamawiającego. 

 
5. 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 ce-
lu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*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 wykreśle-
nie). 

 
 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 
 
1. ................................... 
2. ................................... 
 
 
 
 
..............................., dn. ...............................  ……………................................................................................. 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w 
przypadku oferty wspólnej - podpis wszystkich Wykonawców lub 

pełnomocnika wykonawców) 


