
Załącznik nr 6 do Procedury udzielania 

zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 

130 000 zł w Zespole Placówek Oświatowych 

w Janowie Podlaskim 

 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2021r. dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w 

Janowie Podlaskim, stanowiący załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2021 

 

niniejszym składamy ofertę następującej treści:  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .................... zł  

2. obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł  

3. cena brutto .................... zł 

(słownie ................................................................................................................

........)  

4. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym warunki.  

5. Termin realizacji ……………………….  

6. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez .................... dni.  

 

 

Oświadczenie i informacje dla wykonawcy: 

• Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentacji wykonawcy. 

• Oświadczam/y*, że 

• Powyższe ceny zawierają wszelkie koszty jaki ponosi zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

• W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia; 

• Dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całości zamówienia; 

• Zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

• Zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobyłem/liśmy* wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty; 

• Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych                 

do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego. 

• W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz podejmiemy prace w w/w 

terminie i będziemy je prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu 

ofertowym i umowie. 

• prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia 

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 



technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

• oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż 

wymagane przez zamawiającego. 

 

• Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (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).) 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 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). 

 

 

Załączniki:  

1. ....................  

2. .................... 

 

 

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

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 


