
 

 

Załącznik nr 1 

 Formularz oferty  

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Jana Pawła II 

w Rudniku nad Sanem  

ul. Kończycka 3,  

37-420 Rudnik nad Sanem  

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę sprzętu i 

wyposażenia kuchennego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 

w Rudniku nad Sanem" przedstawiam następujące informacje:  

1. Ofertę przetargową składa:  

nazwa: ………………………………………………………………………………………………… 

adres siedziby: ……………………………………………………………………………………….. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………… 

fax: ……………………………………………………………………………………………………. 

e-mail:   ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP:  …………………………………………………………………………………………………… 

REGON:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

zaproszeniu do złożenia oferty za cenę ryczałtową w wysokości: 

 brutto: …………………………………………………..   zł,  

słownie: …………………………………………………………………………………………..    zł,  

 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 15.07.2022 r.  

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w Zaproszeniu 

do złożenia oferty i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

 

5. Oświadczamy, że załączony do Zaproszeniu do złożenia oferty wzór umowy został przez 

nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

6. Oświadczamy, że oferowane elementy przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe, 

nieużywane, w pełni sprawne i gotowe do użycia, dopuszczone do stosowania w tego typu 

placówkach, wykonane w oparciu o zgodne z aktualnym prawem rozwiązania projektowe, 



technologiczne, sanitarne, materiałowe a także spełniające wymogi bezpieczeństwa, 

techniczne i funkcjonalno — użytkowe.  

 

7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.  

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 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) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str 1 z późn. zm.). wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (RODO) 

 

 

Załączniki do oferty: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

……………………………………….                                     ……………………………………… 
miejscowość i data                                                                                          podpis i pieczęć 

 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 


