
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
 
 
………………………………………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) – Prawo zamówień 

publicznych  (na podstawie art. 4 pkt 8) na zadanie pn: 

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej                                     

w Zochcinku”  

Nazwa oferenta: ………………………………………………………………. 

Siedziba: ………………………………………………………………………….. 
REGON: …………………………………………………………. NIP ………………………………………………………….. 
Telefon: ………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………….. 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej                                     

w Zochcinku”  

Za następującą cenę brutto: ……………………………………………… w tym VAT: ……… %, tj. ………………………………… 

Na podaną powyżej cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 

L.p. Nazwa i moc Ilość Nazwa producenta Model 

1 Klimatyzator 3,5 kW 3   

2 Klimatyzator 5kW 2   

3 Klimatyzator 7 kW 6   

 

1. Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się  z opisem przedmiotu zamówienia  i że zdobyliśmy wszelkie 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że przed złożeniem oferty  przeprowadziliśmy wizję lokalną miejsca realizacji 

zamówienia. 
4. Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia: 

⎯ termin wykonania zamówienia do dnia 10 grudnia 2019 roku. 

⎯ akceptujemy warunki wykonania zamówienia i terminy płatności w formularzu 
ofertowym, opisie zamówienia, wzorze umowy 

⎯ udzielamy gwarancji na wykonaną klimatyzację 36 miesięcy od daty bezusterkowego 

odbioru końcowego, gwarancji na sprężarkę 10 lat. 
⎯ oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 10 dni. 



5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14* 
rozporządzenia 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 (Dz. 
Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio* pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 
 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

__________________ dnia __ __ ____ roku  

 

                                ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 


