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  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

___________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OFERTA 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ...............................................................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................  

Numer telefonu: ……………………………….. nr faksu: ………………E-mail: ...................................   

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

 

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ……............................................................. 

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

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wymiany i montażu instalacji elektrycznej polegającej 

na wymianie żarówek oraz świetlówek na oświetlenie energooszczędne  typu LED wraz z oprawami 

oraz automatyką RTS na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „BUDOWLANI” Szczawnica 

M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna w ramach projektu pt. „ Poprawa efektywności 

energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani” Szczawnica w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. oświadczam, że oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za 

cenę ryczałtową: 

 

Cena ofertowa brutto za wykonanie całości zamówienia:………………………………………….zł 

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

- łączna cena ofertowa netto: ….………..…..…….…………..………………….……………..…zł 

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

- podatek VAT .......................................................zł 

 

1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

określonym z treści zapytania ofertowego. 

2. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi na całość wykonanych prac na okres ……… lat 

(zaoferowany okres gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 2 lata)*. 

3. Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): …………. h. 
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Oświadczenia dotyczące zasad i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1. Oświadczam, że posiadamy potencjał kadrowy, techniczny oraz finansowy do prawidłowej 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z opublikowaną przez Zamawiającego treścią Zapytania 

ofertowego i akceptujemy wszystkie jego warunki. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się/ zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, 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 w niniejszym postępowaniu.** 

6. Oświadczam, iż udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") 

w związku z moim udziałem w niniejszym zamówieniu. 

7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 60 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 

Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................... Fax: ............................................................ 

Zakres (niewłaściwe skreślić): 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

Inne/dodatkowe informacje Wykonawcy:  

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ….................................................................................. 

2. ….................................................................................. 

3. ….................................................................................. 

4. ….................................................................................. 

5. ……………………………………………………….. 

 

 

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …… kolejno ponumerowanych 

stronach 

 

 

…..................., dnia ….................  

 

                                                                             ……………………………………….. 

            (czytelny podpis osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 
 

 
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 L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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*)  należy wpisać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi.  

 
 

**) 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). 
 


