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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY. 

 

Do: Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5; 26-604 Radom  

 

Ofertę  składa: 

Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców 

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

 

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

(fax i e-mail o ile wykonawca je posiada) 

 

My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie, którego przedmiotem jest doposażenie wypożyczalni 

sprzętu Caritas Diecezji Radomskiej w Paradyżu w ramach realizowanego projektu Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego prowadzona przez Caritas Diecezji Radomskiej w 

ramach realizacji projektu „CUŚ - centrum usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za: 

Cenę ogółem brutto: ........................................................... zł 

 

(słownie: ………………………………………………........................................................),w tym: 

 

- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): ...................% 

 

- kwota podatku VAT: ..................................... zł 

 

- kwota netto: ..................................... zł 

 

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ……………………….. 

3. Oświadczamy, że dla przedmiotu oferty okres gwarancyjny będzie wynosił: ……………… miesięcy, okres 

rękojmi będzie wynosił ………………. miesięcy. 

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią pisma związanego z rozeznaniem rynku wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, iż zaoferowany w niniejszym postępowaniu sprzęt spełnia minimalne wymagania określone w 

pytaniu stanowiącym rozeznanie rynku. Uważamy się za związanych ofertą na czas 60 dni od upływu terminu 

składania odpowiedzi na pytanie związane z rozeznaniem rynku. 
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7. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy: 

.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy: 

.............................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

10. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: 

.............................................................................................................................................. 

11. Oświadczamy, że wybór naszej oferty: nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* / będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*, wobec czego 

poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku. 

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

(Jeśli nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy” ) 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu2. 

13. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część (wymienić): 

a) .................................................................................. 

b) .................................................................................. 

c) .................................................................................. 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 

553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny 

na dzień złożenia oferty. 

 

......................, data ………… 2022 r. 

___________________________ 

Pieczątka i podpis Wykonawcy lub 

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 

(*Niepotrzebne skreślić) 

 

........................................................ 

podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w 

imieniu 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) 


