
 

 
  

 

 

……….. dnia…………………                                                          ………………………………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
 

Postępowanie nr 9.2.1-4/2020 

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 2 do SIWZ  

 

(pieczęć firmy)                                                               miejscowość, data ................................... 

 

O F E R T A  C E N O W A 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 

 

„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowo-profilaktycznych  

w Gminie Imielno” 

 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 

 

CENA BRUTTO ………………………………………..(W TYM NALEŻNY PODATEK VAT) 

SŁOWNIE…………………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ, 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI:  DO  ………. GODZIN. 

DEKLARUJĘ WDROŻENIE KLAUZULI SPOŁECZNEJ – TAK/NIE (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

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

Numer telefonu: 0…/…………………………………………………………… 

Numer faksu:     0…/…………………………………………………………… 

Numer REGON:  ………………………………………, Numer NIP: …………………………………………………………… 

Adres kontaktowy e-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! 

Proszę podać czytelny adres e-mail na który Wykonawca będzie otrzymywał od 
Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu 
ofert.  
W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia 
przekazania informacji, należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje  
w sposób poprawny. 

 

 



 

 
  

 

 

……….. dnia…………………                                                          ………………………………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 
 

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,  

- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, 

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 
przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, 

- oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach,  
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy, 

- oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są 
ponumerowane i cała oferta składa się z .............  kartek. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 

......................................... dnia ......................................... 

 

** 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). 

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). 

 

 


