Projekt pt. „Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku produkcyjnym firmy BioPoint w
Dźwierzutach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego ,Oś Priorytetowa 4, Działania 4.1. (numer umowy RPWM.04.01.00-28-0259/17).

Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………
Adres e-mail: ............................................ ………………………………………………………
NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………….
KRS nr………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
imię i nazwisko: ……………………………………………………..
stanowisko:…………………………………………………………..
podstawa do reprezentacji: …………………………………………..
Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz …….............................................................
.......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego pt.
„Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp
cieplnych oraz kotłowni na pellet wraz w modernizacją instalacji c.o.”, oświadczam, że
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za
cenę:
Lp.
1.

2.

3.

Kryterium wyboru i oceny ofert
Cena ofertowa netto:
Cena przedmiotu zamówienia
………………………………………………zł
Stawka podatku VAT: ………….%, tj.
…………..zł
Cena ofertowa brutto:
……………………………………………….zł
(Słownie:.................................................................
...........................................................................)
Okres gwarancji na cały
przedmiot
zamówienia (w miesiącach)– nie
krótszy niż 24 miesiące
Bezpłatna obsługa serwisowa nie
krótsza niż 24 miesiące

Ponadto oświadczamy, że:

1. serwis
gwarancyjny
prowadzić
będzie:
………………………………………………………………………….……………………(nazwa
firmy adres, telefon, e-mail);
2. osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest……………………, tel. ………….
3. wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**,
4. przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*,
którym powierzymy do wykonania:
a/ ………………………………………...........................................................................
b/ …………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres podwykonawcy)
5. jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. …..................................................................................
2. …..................................................................................
3. …..................................................................................
4. …..................................................................................
Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …… kolejno
ponumerowanych stronach.
…..................., dnia ….................
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić
**) 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).
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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