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 Znak postępowania: 18/2018 

Załącznik nr 1 

 

………………………………............. 

Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy 

Zamawiający:  

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Nr 7,  

25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie 

 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie na Politechnikę 

Świętokrzyską kalendarzy na rok 2019 w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE 

INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, Kod 

CPV 79342200-5 – usługi w zakresie promocji 

 

My, niżej podpisani: 

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

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

(imię i nazwisko, funkcja) 

działając w imieniu Wykonawcy:  

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

 (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

NIP:  ……………………………………,   

KRS: ……………………………………**(w zależności od podmiotu)    CEIDG: ……………………………………**(w zależności od podmiotu) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  należy podać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

1. składamy ofertę w postępowaniu, za łączną cenę /KRYTERIUM 1 OCENY OFERT/ (cenę należy podać z dokładnością do 1 grosza, do dwóch 

miejsc po przecinku): 

Cena oferty (brutto) przedmiotu zamówienia: ………………… zł     …….. gr     

(słownie: ………………………………………………………………………………………………   ……/100 brutto) 

Cena oferty (netto): ………………… zł     …….. gr     

(słownie: ………………………………………………………………………………………………   ……/100 netto) 

VAT: ………………… zł     …….. gr     

(słownie: ………………………………………………………………………………………………   ……/100) 

zastosowana stawka podatku VAT: ……………. 
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2. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 

20 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze wykonania zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie. 

4. Akceptujemy wskazaną we wzorze umowy (Załącznik nr 3) płatność wynagrodzenia: 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Nr rachunku bankowego, na który winna nastąpić zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej: 

……………………………………………………………. 

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy określone w niej warunki oraz zasady 

postępowania. 

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od upływu 

terminu do składania ofert. 

9. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, został przez nas zaakceptowany  i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

10. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia 

ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od ……… do ………. *(w przypadku 

braku zastrzeżenia należy wpisać kreski lub wykropkowane pola pozostawić niewypełnione) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

11. Po zapoznaniu się z KLUZULĄ INFORMACYJNĄ Zamawiającego w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zawartą w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przeze 

mnie Zamawiającemu w toku postępowania i – w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty jako najkorzystniejszej – w 

toku wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami tejże klauzuli. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):   

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

13. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron. 
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14. Pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty. 

15. Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na: 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu: …..…………………………………………………..…………………………………………………………. 

osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(w tej pozycji należy wskazać dane takie jak adres poczty elektronicznej**, nr telefonu kontaktowego, osoba do kontaktu) 

 

16. Załączone do oferty dokumenty: 

1) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 

2) Załącznik nr 3 – zaparafowany wzór umowy,  

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

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

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

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

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

 

 

  

 

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

Miejscowość, data                                                   Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 


