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ZP/23/2022            Załącznik nr 2

       

                    

Pieczątka Wykonawcy 

Nazwa: 

Adres: 

NIP: 

Telefon: 

adres e-mail: 

 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie pn. „Wymiana oświetlenia na nowe w technologii  LED w 

pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu” w 

zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:  

 

1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia za zryczałtowaną kwotę: 

 ……….zł netto (słownie: ...................................................................), 

 ……….zł brutto (słownie: ..................................................................),  

 w tym podatek VAT …..%, co stanowi kwotę……….zł. 

 

2. Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty poniesione przy wykonaniu zamówienia z 

należytą starannością. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji warunków zamówienia tj. do 30 dni od daty składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy (niepotrzebne skreślić) mikroprzedsiębiorstwem, małym 

przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, dużym przedsiębiorstwem1 

7. Następujące części zamówienia……………………………………………….. zamierzamy 

powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom (jeżeli są już znani): 

.................................................. (w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy). 

8. 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 (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

 
1     W rozumieniu przepisów (art. 7) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) 
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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 - Wykonawca powinien usunąć treść oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie).  

9. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

     (1).................................. 

     (2)................................. 

     (3)................................. 

      
   

 

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

               (miejscowość, data)                                (podpis Wykonawcy lub upoważnionych osób) 

 

 

 

 

 

 
 


