
 

Załącznik nr  2 do Zapytania nr DZP1/RZ/3/2020 

 

OFERTA NR DZP1/RZ/3/2020 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.02.2020 dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych_pn:. Dostawa nowej taśmy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda  

 

 Składam/y ofertę jak poniżej : 

 

NAZWA WYKONAWCY…………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy……………………………………………………………………….......... 

Tel………………………………………….. 

 fax…………………………………………. 

NIP………………………………………….  

REGON……………………………………. 

 składamy ofertę następującej treści: 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ....................................zł 

obowiązujący podatek VAT ......... % ........................ zł 

cena brutto ........................................... zł 

(słownie ........................................................................................................................) 

 

A. OŚWIADCZAM IŻ: 

 zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym  
 oraz we wzorze/ projekcie umowy;  

 w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

 zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  



 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert  (włącznie z 
tym dniem);  
 

  akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy 

 

B. OŚWIADCZENIE DOT. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

[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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

______________________________ 

* 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). 

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

 

_________________________________________ 

            (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 


