
Załącznik nr 2 do zaproszenia  
Formularz oferty 

Postępowanie nr N/1/0073/2018 

 

OFERTA 

w postępowaniu nr N/1/0073/2018 o udzielenie zamówienia niepublicznego na 
 

Dostawa aparatury diagnostycznej do kabli o napięciu do 20kV zabudowanej na samochodzie z napędem 4x2  

o dop. masie całkowitej do 3,5t w ilości 1 sztuka 

 

 
Wykonawca  

________________________________________________________________________________________________ 

adres: __________________________________________________________________________________________ 

nr tel. ______________________, NIP _________________________, REGON _______________________________ 

 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Razem cena netto …………………………………………zł  

wartość podatku VAT 23% ….….……….…… zł  

Razem cena brutto …………………….……………….… zł  

w tym: 

cena pojazdu netto …………………………………………zł 

cena Aparatury DAC netto …………………………………………zł 

cena Aparatury VLF netto …………………………………………zł 

cena adaptacji pojazdu i zabudowy aparatury z oprzyrządowaniem  netto ……………………………………zł 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert, 

4) w przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego załącznik do warunków 

zamówienia, w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego. 

 

3. Ofertę niniejszą składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

4. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ……………………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 
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.* 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

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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* 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. 

 

6. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszej oferty są: 

1) ...................................................... tel. ............................... e-mail ………………………………………...…………..... 

2) ...................................................... tel. ............................... e-mail ………………………………………...………….....  
 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:* 

1) Oświadczenie - Załącznik nr 3 

2) Specyfikacja techniczna 

3) Odpis z KRS / CEIDG 

4) Zaświadczenie z ZUS i US 

5) Wykaz dostaw – Załącznik nr 5 

n)   ……………………………….. 

 
 
Dnia .......................... r. 

……………………………………………………………… 
                                                                  (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej  

                                                          do reprezentowania wykonawcy) 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 


