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Załącznik nr 2  

 

WAG.2710.0411.2021 

D2021.09.02313 

 

 

..................., dnia ................ 

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

  

 MIASTO KALISZ 

 FORMULARZ OFERTY 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w ramach analizy rynku na „Dostawę prasy 

dla Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku” oświadczam, iż: 

1. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jej opisem i warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym, za kwotę ………………………… PLN netto, …………………… 

PLN brutto. 

2. Oświadczam, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 

3. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym projektem umowy stanowiącym jego 

załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne 

informacje do opracowania oferty. 

4. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt 3 zaproszenia do 

złożenia oferty. 

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

RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu 2). 

6. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty. 

7. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji 3): 

nazwa (firma) Wykonawcy: ....................................................................................... 

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

tel.............................................................,           

faks .......................................................… 

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

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane dotyczące ustanowionego 

pełnomocnika) 

 

 

ciąg dalszy na następnej stronie 
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................................................................. 

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy/ 

 FORMULARZ OFERTY – c.d. 

 

8. W załączeniu przedkładam nw. załączniki: 

1) …………………………………….. 

2) …………………………………….. 

3) …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Należy podać dane/uzupełnić, 

2) 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), 

3) 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 może nie składać. 

 

 

 

 

 

 

 

 


