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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Gorzowie Śląskim” - „Wyposażenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w
Gorzowie Śląskim” – Dostawa mebli, krzeseł oraz foteli dla MGOK w Gorzowie Śląskim.
IZS-IV.271.18.2018

I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej:
................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
…… ......................................
Numer faksu:
…… ......................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................

II. Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
Numer REGON: 151398617
Numer NIP: 576-15-50-857

III. Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.:
„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Gorzowie Śląskim” - „Wyposażenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w
Gorzowie Śląskim” – Dostawa mebli, krzeseł oraz foteli dla MGOK w Gorzowie Śląskim.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia:
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Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto
(4x5)

Wartość
podatku VAT
(6 x stawka
VAT)

Wartość brutto (6 +7)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sztuka

3

sztuka

2

sztuka

108

sztuka

14

sztuka

2

Lp. Nazwa (zgodnie z opisem Jednostk
przedmiotu zamówienia) a miary

1.
1.

2.
Hokery do garderoby
(fotele kosmetyczno –
fryzjerskie)

2.
Wieszak na kółkach
3.
Krzesła bankietowe
4
4.

5.

Stół konferencyjny
składany
Stół konferencyjny
składający się
z elementów

sztuka
6.

Krzesła konferencyjne

20
sztuka

2

8.

Stół konferencyjny
owalny
Regał biurowy

sztuka

1

9.

Regał dwustronny

sztuka

1

7.

Razem:

Wartość zamówienia brutto:__________________________________________________
Wartość zamówienia brutto: słownie:___________________________________________
2. Oferujemy .................... miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot
umowy, licząc od daty odbioru końcowego.
[Okres gwarancji należy podać w liczbie miesięcy nie mniejszej niż 24 miesięcy i nie większej niż 36
miesięcy.]
(kryterium pozacenowe)
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IV. Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za
wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..tel. ………………. kontaktowy, faks: ....................
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..tel. .......... ............ kontaktowy, faks: ……………
zakres odpowiedzialności………………………………………………………………………
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Faks.........................................................
Zakres:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

V. Informacje dotycząca podwykonawstwa:
Podwykonawcom powierzamy następujące części zamówienia (jeżeli dotyczy):

Lp.

Część zamówienia

Podwykonawca
[Nazwa i adres firmy]

1.

2.

W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy – wpisać
„nie dotyczy” lub wykreślić pozycje w tabeli.
W razie potrzeby dodać liczbę pozycji.

VI. Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
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3. Oświadczam, że oferowane meble, krzesła i fotele posiadają wymagane przepisami
prawa …………………………………………………………………………………………
(wpisać wymagane przepisami prawa np.(certyfikaty/atesty/świadectwa badań)
jakości, w zakresie funkcjonalności, poręczności, użyteczności, wytrzymałości,
bezpieczeństwa, które załączam do oferty.
2. Akceptuję termin wykonania (realizacji) zmówienia do 26.11.2018r.
3. Akceptuję termin płatności: 30 dni .
4. Oświadczam, że załączone do zapytania ofertowego wymagania stawiane Wykonawcy
zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z zawartymi w zapytaniu ofertowym nr IZSIV.271.18.2018 informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Gminę
Gorzów Śląski – Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w ofercie.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO *) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. **)
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**) 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).

Inne informacje Wykonawcy (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
podpis Wykonawcy
– Niepotrzebne skreślić, nie dotyczy.

