załącznik nr 1

Oznaczenie sprawy: ZP.7011.13.2018.MSz

....................................., dnia ................ r.
(miejscowość )

...................................................
(nazwa i adres firmy – wykonawcy)

Gmina Śmigiel
Plac Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

OFERTA
w trybie zapytania ofertowego
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt
8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane/usługę/dostawę* dotyczącą „Zakupu
wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury”.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie:

1.

Elementy wyposażenia

L.p.

Ilość

1.

Fortepian akustyczny

1 szt.

2.

Pokrowiec

1 szt.

3.

Ława fortepianowa

1 szt.

4.

Strojenie instrumentu

1 szt.

Wartość netto [zł]

RAZEM WARTOSĆ NETTO
PODATEK VAT …………. % WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI
OGÓŁEM CENA BRUTTO
Łącznie kwota netto ....................................................... zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości
............... %, co stanowi kwotę............................................................. zł.
Wynagrodzenie

brutto

wynosi

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

zł,

słownie:

.............................................................................................................................................................. zł.

2.

Zakres zamówienia wg przekazanych dokumentów wykonam z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy oraz zgodnie z wymogami „Zapytania ofertowego”.
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3.

Oświadczam, że podana w Ofercie cena netto będzie stała w czasie obowiązywania umowy.

4.

Zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu na piśmie gwarancji na dostarczony sprzęt na okres
60 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy (odbioru końcowego).

5.

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy
do dnia 21.12.2018 r.

6.

Oświadczam, że moja oferta jest ważna przez 30 dni od terminu składania ofert.

7.

Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych
we wzorze umowy, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą
być udostępniane.

9.

[Nie zamierzam powierzać do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom] *:
………………………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 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).
* niepotrzebne skreślić
** 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).

2

11. Informacje identyfikujące wykonawcę:
1) Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko …………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………
Kom. ……………………………………………………………..
Fax ……………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………
2) Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

..................................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej /ych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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