Nr post. 4/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania
OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2019 r. dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
pn. „Usługa outsourcingu druku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie”, niniejszym składamy
ofertę następującej treści.
Dane Wykonawcy
Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w
przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

1

Osoba do kontaktów z Zamawiającym (imię i
nazwisko)

2

E-mail:

Tel.:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Lp. Nazwa

Szacunkowa Cena
ilość na 12
jednostko
miesięcy
wa netto

1

Koszt wydruku
895056
monochromatycznego

2

Koszt wydruku
kolorowego

Cena
jednostko
wa
brutto

VAT Wartość
%
netto
(szacunkowa
ilość na 12 mcy x cena
jedn. netto)

Wartość
brutto
(wartość
netto + VAT
%)

16284
x

x

x

x

RAZEM
1. Oferujemy całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia, za ceną ofertową brutto:
....................................... zł (słownie ...................................................................... ) w tym należny
podatek VAT, zgodnie z wypełnionym formularzem.
2.

Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy (załącznik nr
2 do zapytania) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.
Oświadczam, że wypełniłem 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
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia*
*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 następuje np. przez jego wykreślenie).

Załączniki (wymienić):
….........................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
.

….....................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy
(podpis opatrzony imienna pieczęcią lub czytelny
podpis składający się z imienia i nazwiska)

.................................. dnia ............... 2019 r.
(miejscowość,data)

