…………………………………….
Załącznik nr 1
(Pieczęć adresowa oferenta)

Formularz ofertowy Wykonawcy
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Numer telefonu: ……......................................…..............................
Numer faksu: …….........................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................
Dane Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi
Chróścin 50
98-430 Bolesławiec
Zobowiązanie wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży i dostawy kotła c.o.
z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek o mocy 200 kW dla DPS w Chróścinie-Wsi,
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

CENA OFERTY
Cena netto ...................................………………………………........................... zł.
(słownie ......................................................................................…………………...)
Podatek VAT ………..% ……………………………………………………..… zł.
Cena brutto ......................................................………………………………....... zł.
(słownie …………………………………………..........…………………...............)
Oświadczam, że:
- wykonamy zamówienie w terminie do dnia: 31.10.2019 r.
- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
- mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostaw na terenie Polski i ponosimy
pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.
W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich,
wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te
przejmuje Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek

strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę
z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
- zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązku informacyjnego
wynikającego z 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 swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
w celu udziału w niniejszym Postępowaniu zakupowym.

............………............ dnia ................................

.....................................
pieczęć Oferenta
uprawnionego/ych

.........................................................
pieczątka/i imienna/e i podpis/y
przedstawiciela/i Oferenta

