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….………………………                                          Załącznik  Nr 1  
         pieczątka oferenta  

Dostawa  dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy 

FORMULARZ CENOWY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres*/ siedziba Firmy / miejsce zamieszkania:  

 

………………………………………………………………………………………………………............. 

 

reprezentowana/y przez: ……………………………………………………………………………………. 

 

email: ………………………………………………  Telefon*:………………………………….………… 

 

NIP * ……………………..……… REGON * …………………............... KRS*………………………….. 

 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert oferujemy dostawę środków dezynfekcyjnych: 
 

Średnie roczne zużycie 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT   

w % 

Wartość  

brutto 

1 ETAPROBEN  (butelka 0,5L.) 200 szt.     

2 Desam Prim butelka 1L 110 szt.     

 3 

MEDICARINE   

(tabletki – 300 szt. w 

pojemniku) 

40 szt.     

4 VELOX TOP AF   butelka 1L 30 szt.     

 Razem 
 

 
 

  

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkami  (np. 

VAT) oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do zrealizowania zamówienia. 

 

Ze względu na specyfikę Zakładu Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników, 
 

Jednocześnie: 

1) Oświadczamy, że okres niezmienności cen obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

3) Akceptujemy treść projektu umowy. 

4) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 

w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz określonych w Formularzu cenowym,  w siedzibie Zamawiającego 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Deklarujemy i wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności za dostarczony towar licząc od dnia 

wystawienia faktury. 
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6) Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu** 

7) Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy*** powierzenie podwykonawcom realizację  

 

zamówienia w części ………………………………………………….……………………………………… 

8) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

a)………………………………………………………………………………………………. 

 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

 

d)………………………………………………………………………………………………. 

 

**  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). 

*** Wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia, w przeciwnym 

wypadku wpisać „nie dotyczy”. Jeśli Wykonawca nie uzupełni oświadczenia w tym zakresie, Zamawiający 

przyjmie, że zrealizuje on zamówienia samodzielnie. 

 

 

 

 

…………………,  ………..                                                         ………….…….……………………  

                      Miejscowość,    data                                                                 (Podpis i pieczątki(a) upoważnionych(ego)                                                                                                       

                                                                                                                                      przedstawicieli(a)  oferenta 

 
1 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). 


