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WAG.2710.0319.2022 

D2022.06.02942 

………………….., dnia ………………… 

 

 

         MIASTO KALISZ 
………………………………. 

            (pieczęć Wykonawcy) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w ramach analizy rynku na „Prowadzenie 

serwisu  pogwarancyjnego i konserwację systemu gaszenia gazem NOVEC-1230 (FK-5-

1-12)  

w pomieszczeniu Archiwum Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7” oświadczam, 

iż: 
1. Ofertuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami 

określonymi w zapytaniu ofertowym za kwotę: 

• serwis i konserwacja półroczny w miesiącu sierpniu 2022 r. za kwotę 

brutto:…………………..…. PLN (słownie: ………………………………………..),  

w tym kwotę netto: …………. PLN + 23% podatek VAT w wysokości 

…………….…..... PLN; 

• serwis i konserwacja roczna w miesiącu lutym 2023 r. za kwotę 

brutto:……………………. PLN (słownie: …………………………………………..),  

w tym kwotę netto: .……….. PLN + 23% podatek VAT w wysokości 

………………...... PLN; 

2. Zapoznałem/liśmy* się z projektem umowy i akceptuję/jemy* jego treść wraz z terminem 

płatności. 

3. Zdobyłem/liśmy* wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i podpisania 

umowy. 

4. Wszelkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty. 

5. Oświadczam, że jestem/śmy / nie jestm/śmy płatnikiem podatku VAT.* 

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

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str.1). 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2. 

7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa (firma) Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

tel.: …………………………………………………………………………………………….. 

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

9. Przedstawicielem do bieżących kontaktów z Zamawiającym wyznaczam/my* osobę: 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                                             (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
2 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. 


