Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy zapytania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pod nazwą:
Promocja projektu pn.:
„Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”
Nr postępowania: 24/D/RPO/2020/RWiK
I.

Zamawiający:
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

II.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
nazwa firmy (imię i nazwisko)…………………………………………...………………...……
ulica……………………………………………….……..nr domu………………..……………
kod…….…………........miejscowość………………...…………………………………….……
tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...…………..
e-mail: …………………………………………………
NIP:............................................................ REGON:....................................................................

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..…..
tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...…………..
adres e-mail: ………………………………………………………………………………….…
III.
1.
2.
3.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) w imieniu wskazanego powyżej Wykonawcy, że:
Składam/składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu
Ofertowym.
Oświadczam/y, że zapoznałem/aliśmy się treścią Zapytania Ofertowego dla niniejszego postępowania
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto: …………………………………zł.
(słownie: ……....................)
Podatek VAT w wysokości 23%: ……………………..zł
(słownie: ………….............)
Cena brutto: …………………………zł (słownie: ………………....................).
4. Uważam/y się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

1

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać firmy (nazwy)
i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Akceptuje/my bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione we wzorze umowy (załącznik nr 6 do Zapytania
Ofertowego);
6. Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych w Zapytaniu
ofertowym.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wytycznymi dla beneficjentów RPO WZ w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych/pamiątkowych –
zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WZ pod adresem:
http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowaniadlaumow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r.

Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1,
dalej – „RODO”).
Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem /
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.............................................................................
miejscowość i data

……………………………………….
(podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy )

