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Załącznik nr 2 – wzór oferty 

 

Oferta cenowa na dostawę i montaż sprzętu na dostawę sprzętu AGD, RTV, IT do 

Całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi (CDO) w ramach  projektu pn.: „CAŁODOBOWY 

DOM OPIEKI W STAREJ WSI”   

Nazwa wykonawcy 
 

Adres 
 

NIP 
 

Telefon
  

REGON
  

Adres e-mali
  

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia do składania ofert z dnia 11.10.2021 r.  na dostawę sprzętu 

AGD, RTV, IT do Całodobowego Domu Opieki w Starej Wsi (CDO), oświadczam /my, że 

zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia zgodnie  z zapytaniem i jego załącznikiem nr 1 za 

cenę: 

Łączna kwota brutto zamówienia  

(PLN) 

 

 

Słownie  

 

A. Oświadczam/y, że:  
1. zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia   

i projektu umowy i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

2. podane ceny jednostkowe brutto wliczyliśmy wszystkie koszty związane z pełną i terminową realizacją 

zamówienia,  zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy; 

3. zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy; 

4. w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze projektu umowy; 

5. akceptuję/akceptujemy  warunki gwarancji oraz warunki płatności określone w zapytaniu    ofertowym; 

6. wypełniłem/my 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

    
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 Wypełniony załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2  

 
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń1, informuję, iż dane zawarte 

w ofercie  są zgodne z prawdą. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 
1 zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, który brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (Dz. U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zm.) 

 


