ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość …………………………… data………………
FORMULARZ OFERTOWY

Dane teleadresowe oferenta:
Imię i nazwisko / nazwa
Oferenta
Adres Oferenta
Telefon kontaktowy
Fax, e-mail
Nawiązując do zapytania ofertowego zakup i dostawa materiałów biurowych z pendrive dla
24 uczestników szkoleń oraz 49 uczestników warsztatów metodycznych w projekcie „Bialska
Szkoła Ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, przedstawiamy ofertę:
Wyszczególnienie artykułów biurowych i pendrive
wchodzących w jeden zestaw dla uczestnika szkoleń i
warsztatów metodycznych

Cena
jednostkowa
zestawu
brutto PLN

Wartość 73
zestawów
brutto PLN

…………..

………….

pendrive 32 GB – 1 sztuka
Długopis z niebieskim, wymiennym wkładem – 1 sztuka
Skoroszyt kartonowy, kolor z klipsem (wykonany z kartonu o
gramaturze co najmniej 250g/m2 barwionego w masie, frontowa
okładka umożliwiająca dokonywania opisów, perforowany grzbiet
dla zwiększenia pojemności, metalowe wąsy, format a4,) – 1
sztuka
Koszulka krystaliczna A4, otwierana do góry – 10 sztuk
Zakreślacz z dużym zasobnikiem na atrament, nadający się do
pisania po wydrukach papierowych, faksowych oraz po
kserokopiach, atrament nierozmazujący się, końcówka markera
gładka, ścięta końcówka, kolor neonowy – 1 sztuka
Bloczek karteczek samoprzylepnych (rozmiar: 75x75 mm, mix
pastelowych kolorów, 450 kartek w bloczku, klej umożliwiający
wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki) – 1
sztuka
Bialska Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej
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Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę zestawów materiałów biurowych z
pendrive, oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną wartość brutto:
………………………………………………,
słownie złotych…………………………………………………………………………………

Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej”
TAK
Spełnienie klauzuli społecznej

NIE*

* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
3. Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno – finansowej zapewniającej wykonanie
zadania.
4. Oświadczam/y o braku naruszenia praw osób trzecich przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2
6. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia
oferty.

………………………………………… …
czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1

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).
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 treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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