
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

nr 19/01 z dnia  11.03.2019 r. 

        

 
………………………, dnia …………………… 

 
Dane Oferenta: 
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………... 

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

NIP: ……………………………………….……………..… 

Tel.: ……………………………………………………….….   E-mail: ……………………………………………………….…. 

Osoba do kontaktu: …………………………….……. 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………………. z dnia  ………………… r.,  dotyczące zamówienia 

pn: Kompleksowych usług porządkowych sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, 

ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w  Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. w budynku przy ul. Księdza Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu 

 

 niniejszym składamy ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia. 

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę   ……….zł  

 

/słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…./ 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym  wszystkimi jego 

załącznikami oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i nie 

wnosimy do zapytania żadnych zastrzeżeń. Składając ofertę akceptujemy wszystkie 

postanowienia określone w zapytaniem ofertowym. 

3. Oświadczamy, że: 

1) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

2) Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

3) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 



5) Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem. 

6) Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

7) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie 

zamówienia. 

8) Wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

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

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób 

fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

4. Złącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

 

 

 

……….…..……………………………………………................……… 
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

oraz pieczęć firmowa Oferenta 

 


