
Załącznik nr 6 do Regulaminu Zamówień Publicznych  

 
………………………………….  
(dane Wykonawcy)  

 
adres do korespondencji  .............................................. ......... 
nr telefonu   ................................................................... 
NIP: .................  REGON:...............  KRS: ............................... 

 
 

Formularz Oferty 
 
 
Ja/ My, niżej podpisany/i …………………………………………………........................... 

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

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na 

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

składamy niniejszą ofertę.  

 
1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  

wg zał. do formularza ofertowego za cenę łączną: 

netto …………… PLN (słownie:………………………………………………………….) 

brutto ................. PLN (słownie:………………………… ……..…………………….....)  

w tym VAT:…………………..  

2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji 
na okres: ............................................ 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego 
udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.  

4. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: ………………………  
tel. …………………………, e-mail…………… 

5. Oferta zawiera/nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym 
w Zapytaniu Ofertowym.  

8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu 
ofertowym oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 
** RODO - 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). ** 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą 
podpisywać umowę są: 
…………………………………..   ………………………………………… 
stanowisko       imię i nazwisko  

 
11. Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach.  
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część  

oferty są:  
1) ………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………...... 
3) ………………………………………………………………….. 
 
 
…………………..,dn.……………………… 

…..…........……………………………………... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela)  

 
 
* niepotrzebne skreślić  
 



 


