Aktualizacja z dnia 26.07.2021 r.
………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Umowy FZ/152/……/2021
Załącznik do postępowania FZ/151/28/2021

FORMULARZ OFERTOWY
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego prowadzonego w postaci elektronicznej na zadanie o nazwie:
„Dostawa artykułów promocyjnych” nr postępowania FZ/151/28/2021 id: 1122

……………………………………………………………………………………………………………..….…….
(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres siedziby Wykonawcy, telefon, fax, e-mail)

NIP………………………………………

REGON……………………………

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólnie.

2. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):
Brutto:

…………………………………. zł

Słownie:

………………………………………………………..

(w tym …….% podatku VAT)
3. Termin realizacji zamówienia:
Dostawa w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy.
4. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
5. Niniejszym oświadczam, że:
•

zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

•

zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy/wzory zamówienia i przyjmuję go
bez zastrzeżeń;

•

przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

•

jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
podanego w zaproszeniu do składania ofert;

•

zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów Spółka Akcyjna, będącą integralną częścią Zaproszenia do składania oert;

•

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 zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.**
(*) 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

6. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:
L.p.

Część/zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.

………………………………………………………………………………………………………………………………...
Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu (stacjonarny, komórkowy) fax, adres e-mail

……………………… dn …………….……

…………………………………………………..
Podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

