
AO.371.1.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 
artystycznej dekoracji świetlnej w formie girland żarówkowych oraz 4 przewieszek w formie napisu 
"PIOTRKOWSKA" rozwieszonych między latarniami nad ul. Piotrkowską wraz z montażem i 
demontażem 
  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:    

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]  

Nazwa(y) Wykonawcy (ów)    

Adres Wykonawcy   

NIP  

Adres do korespondencji   

Nr telefonu   

Adres e-mail    

  

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

a zapoznałem(liśmy) się z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte;  

b gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu 
ofertowym;  

c wzór umowy zawarty w zapytaniu ofertowym został przez nas zaakceptowany i w razie wybrania 
naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego   

d nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia;  

e uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
złożenia ofert;  

f wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.  
 

CENA OFERTY: 
 

za łączną cenę brutto ............................................. zł, słownie złotych:  

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

w tym:  

podatek VAT w wysokości  ...........  %  ................................ zł,   

łączna cena netto ............................................. zł,  

 
informacje (nazwa, wymiary oraz zdjęcie) dot. oferowanych dekoracji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
Ochrona danych osobowych 

                                                             
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu  



1) Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną Kancelarii zgodną z art. 13 
rozporządzenia 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 („RODO”), która 
jest zawarta pkt XI Zapytania ofertowego; 

2) 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 niniejszego zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w 
szczególności poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu i 
zapoznałem ich z Klauzulą informacyjną zawartą w pkt XI Zapytania ofertowego.1 

 
 
 
 
 
 

 …………………….…..….…………               ………………………………..……………..………..………………. 
Miejscowość / Data    Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

                                                             
1 Wykreślić lub usunąć jeśli zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO 


