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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy (-ów)..................................................................................................................

siedziba Wykonawcy (-ów)................................................................................................................

adres Wykonawcy (-ów).....................................................................................................................

nr tel., e-mail:.....................................................................................................................................

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 959 164 57 90
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Oferujemy wykonanie poniższego asortymentu w cenach:

Lp.
Nazwa Ilość

Cena 
jednostkowa 

brutto

Wartość 
brutto 
(3x4)

Stawka VAT*

1 2 3 4 5 6
1. Baner specyfikacja techniczna zgodnie 

z Zapytaniem ofertowym
1 szt.

........... %

*W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

powinien złożyć stosowne oświadczenie, że nie figuruje w Wykazie podatników VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, powinien 

w miejscu stawki VAT.............. %, określić wysokość stawki a w przypadku zwolnienia z VAT,

wpisać z w. i podać podstawę prawng tego zwolnienia, wynikajgcg z ustawy o VAT.

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, wynikających z RODO, 
tj.:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba że 
dysponuje już tymi informacjami - art. 13 ust. 4 RODO),

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 



pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO,

- w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 
dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie.

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję je i nie 
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w tym koszty transportu.

3. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.09.2022 r.
4. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie dostarczymy w terminie określonym 

w Zapytaniu ofertowym dla poszczególnych części.
6. Oświadczam/y iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

z dnia.........................w celu udziału w Zapytaniu ofertowym.

podpis Wykonawcy(-ów)/osoby upoważnionej


