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Załącznik nr 2 formularz ofertowy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Miejska Biała Podlaska/Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 

w Zespole Szkół  w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, 

tel. 833416710, 833416799, e-mail: zeszbp@gmail.com 

2. Niniejszym przystępujemy do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 

zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

POWR.02.10.00-00-3006/20 pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” 

 

3. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca oferty: 
 

………………………………………………………………………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy: 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty  z Zamawiającym: …………………................................. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym  

postępowaniem: 

e-mail.    ……………………………………. 

telefon   ……………………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto ……………………….. zł  

 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………….     

 

5. Warunki płatności: płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru, tj. bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów 

wymaganych zgodnie z umową. 
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6. Oświadczamy, ze: 

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zapytania ofertowego i załącznikami, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeń, 

3. Zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE. 

4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

5. posiadamy niezbędną wiedzy i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnym i do wykonania zamówienia, 

6. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

7. znajdujemy się w sytuacji i ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

7. Wszelką korespondencje w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na

 poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

8. Oświadczam, ze 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. 

 

 

 

 

…..……………… dnia……………  …………………………………………… 

       (podpis wykonawcy tub osoby uprawnionej 

       do wystąpienia w imieniu wykonawcy) 
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