Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr KZGW/KCP/46/2021

…………………………………
(Miejscowość, data)
Formularz oferty
Dane Wykonawcy składającego ofertę:
Nazwa ………………………………………………….
Dane adresowe…………………………………………..
Adres strony internetowej (jeśli dotyczy)………………………………………..
Dane kontaktowe (telefon, e-mail) ……………………………………………..
NIP/REGON……………………………………………
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe o numerze KZGW/KCP/46/2021 na wykonanie zamówienia
publicznego wykonanie zadania pt.: Produkcja autorskich puzzli edukacyjnych.
Zobowiązuję się do: wykonania usługi objętej zamówieniem za cenę:
zł netto
słownie: ……………………………………………………………………………………
Podatek VAT ………………. % tj. ……………………. zł
Cena brutto …………………….. zł
W cenę wliczone są koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego.
1. Mam świadomość, że niniejsze zamówienie zrealizujemy w terminie: I dostawa: 250 szt. do
KZGW (Warszawa), w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy, nie później jednak niż
do 31.03.2021 r., II dostawa: 1650 szt. po 150 szt. do 11 regionalnych jednostek PGW Wody
Polskie oraz 600 szt. do KZGW (Warszawa) r. w terminie 20 dni roboczych od zawarcia umowy,
nie później jednak niż do 16.04.2021 r.
* zaznaczyć w sposób wyraźny oświadczenie Wykonawcy
2. Oświadczam, że w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do
wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz
zgodnie z umową, której wzór akceptuję.
3. Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
2) Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowałem co najmniej dwie usługi druku puzzli dla
następujących instytucji oraz dołączam ich wizualizację do niniejszego postępowania.

Lp.

Instytucja

Obrazek

Rok realizacji

Nakład

1

2

4. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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5. 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*

……………………………………………………
(data i czytelny podpis)
Data i podpis osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy
*- 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.

