
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Na usługę transportową świadczoną na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzekuniu, polegającą

na przewozie pracowników Ośrodka w celu realizacji  zadań statutowych na terenie gminy Rzekuń,

w granicach administracyjnych, jak również na terenie województwa mazowieckiego.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

NIP: 758-18-57-041

Tel.: 29 7617395

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

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

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

NIP: …………………………………………………. REGON  ………………………………………………....

TEL.:………………………………………………………………………………………………………………...

W nawiązaniu do zapytania ofertowego: 

1. Oferuję: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym, w oparciu o poniższe ceny jednostkowe i terminy realizacji: 

- Cenę za 1 km usługi: ……………………………………………………………………… zł (netto)

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- Cenę za 1 km usługi ……………………………………………………………………… zł (brutto)

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

- VAT …........................................................................................................................................

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

2. Oświadczam, że:

1) zadeklarowane wyżej  ceny częściowe, zawierają  wszelkie koszty  niezbędne do wykonania

niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  zapytania,  w  tym  koszty  wszelkich  prac,

materiałów  i  dokumentów  przygotowawczych,  kosztów  transportu  oraz  podatek  VAT

w ustawowej wysokości; 



2) zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie

informacje  potrzebne  do  właściwego  opracowania  oferty  oraz  do  należytego  wykonania

przedmiotu zamówienia; 

3) zobowiązuję  się  do  wykonania  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia

z należytą starannością w pełnej zgodności z przepisami prawa w tym zakresie;

4) w razie  wybrania  mojej  oferty  zobowiązuję  się  do  podpisania  umowy w miejscu  i  terminie

określonym przez Zamawiającego. 

3. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są oświadczenia, 

dokumenty i załączniki w postaci: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………

5.  Oświadczam,  iż  zastrzegam /nie  zastrzegam*  w odniesieniu  do  informacji  zawartych  w ofercie,

iż  nie  mogą  być  one  udostępniane.  Zastrzeżeniu  podlegają  następujące  informacje,  stanowiące

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

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

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

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

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

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  na  zatrudnienie

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, zgodnie z  Rozporządzeniem 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. 

………………………………………………………

(data i nazwa Wykonawcy)

                                                                                               


