
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: 
GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. /fax 29 7
e-mail: zog@rzekun.net
strona internetowa: www.  r  zekun.pl   

Oznaczenie sprawy: ZOG.26.12.2019

FORMULARZ OFERTOWY

1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

Nazwa …........................................................................................................................……...............

Adres ….............................................................................................................................……............

NIP …....................................................................................................................................……........

Regon ….................................................................................................................................…….......

Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……...................

2. Oferuję:

A) Cenę jednostkową za montaż nowego wodomierza:

• cena netto …................................................ zł

• podatek VAT ….............................................. zł

• cena brutto …................................................ zł

• słownie brutto …..............................................................................................................…..…..…

Razem: ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………...…...……..….…… brutto

B) Cenę jednostkową zdemontowanego wodomierza:

• cena netto …................................................ zł

• podatek VAT ….............................................. zł

• cena brutto …................................................ zł

• słownie brutto …..............................................................................................................…….…

Razem:  ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………..…...……..….…… brutto

3. Na montaż wodomierzy udzielimy gwarancji na okres: ..............................……………………......…...

4. Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

http://www.rzekun.pl/
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5. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

składania ofert.

6. Po  zapoznaniu  się  z  warunkami  Zamawiającego,  opisem przedmiotu  zamówienia,  technologią

wykonania robót, oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do ………………………………………..

7. Oświadczam,  że  załączony  do  zapytania  zał.  nr  2  –  projekt  umowy  został  przeze  mnie/nas

zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i  kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....

9. Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

1) .......................................................................................................................…

2) ......................................................................................................................…

3) ......................................................................................................................…

4) .......................................................................................................................…

5) ......................................................................................................................…

6) ......................................................................................................................…

Podpis/y:

L.p. Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do

podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy

Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/
upoważnionej/ych/ do podpisania

niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy/ów/

Miejscowość i data

Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)

………………………………….

                             (data, czytelny podpis)      



Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,

07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z któ-

rym można kontaktować się przez adres e-mail: io  do@rt-net.pl  .

4. Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a,  b  Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO);

5. Podanie  danych  jest  niezbędne  do  zawarcia  umowy,  w  przypadku  niepodania  danych  niemożliwe
jest zawarcie umowy;

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
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