
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OFERTA 
na dostawę wyposażenia łazienkowego i kuchennego do Niepublicznego Przedszkola „Akademia 

Maluszka” przy ul. Rzeszowskiej, 39-200 Dębica w ramach projektu pn. „Akademia Maluszka”  
nr projektu RPPK.09.01.00-18-0032/19 

…….…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
nazwa Wykonawcy 

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

adres 

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

REGON, NIP 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon, adres e-mali 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę: 
 
Brutto: ………………………………………………………………………………… 
 
Słownie: ………………………………………………………………………………. 
 
Termin wykonania zamówienia to ………………………… (proszę podać maksymalną datę wykonania zamówienia) 
 
Ponadto oświadczam/y, że:  

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi  
w nim zasadami postępowania oraz, że nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

2. Akceptujemy warunki gwarancji oraz warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.  
3. Zakres oferowanej dostawy jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym, oferowany 

asortyment jest fabrycznie nowy. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.  
5. Projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Nazwa podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części całości przedmiotu 
zamówienia (zakres rzeczowy):   

 
* Wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………. 
3) ………………………………………………………………. 

 
 
  dnia    
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

L.p. Nazwa podwykonawcy Zakres rzeczowy 
   
   


