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                  Załącznik nr 1 do SIWZ 
……………………………………………………… 
                  (pieczęć Wykonawcy) 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………..  

 

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

 

siedziba Firmy / miejsce zamieszkania:.................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................ 

 

reprezentowany przez: ………………………………………………….……..……………………………… 
                                                                               nazwisko i imię – stanowisko, funkcja 

 

Numer telefonu: ....................................................   Numer faksu:   ……………..…...………………. 

 

Adres poczty elektronicznej:  .................................................................................................................. 

 

Numer REGON: ....................................................,  Numer NIP:      ……………………….……….… 

 

Nr KRS............................................................... , zarejestrowany przez..................................................  

 

..........................................albo Nr wpisu do ewidencji   działalności gospodarczej..................................  

 

.............................zarejestrowany przez ....................................................................................................  

 

.................................................................................................................................................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Dostawę pieczywa oraz ciastek i bułek drożdżowych dla Domu Pomocy 

Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy (od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)  

 

Oświadczam/y, że: 

Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: 

 

Część 1: Wartość netto   .......................zł; 

               Wartość brutto ………………zł;  

słownie brutto:…………………......……….............…........…………………………………… 

 

Część 2: Wartość netto   .......................zł; 

               Wartość brutto ………………zł;  

słownie brutto:…………………......……….............…........…………………………………… 

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści i zobowiązujemy się do 

ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 

2. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

3. Zamówienie zrealizujemy sukcesywnie w terminie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku. 
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4. Przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w Siedzibie 

Zamawiającego i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wyrażamy zgodę na 21 dniowy termin płatności za dostarczony towar od dnia wystawienia 

faktury. 

6. oświadczam, 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. Oferta wraz z załącznikami zawiera  …………  ponumerowanych stron. 

 

 

 

* 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). 
 

 

Załącznikami do oferty są: 

1. …………………………………………… 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

5. ................................................................... 

6. ………………………………………….. 
 

 

 

 

 

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

              (miejscowość i data)                                                                     podpis osoby(osób) uprawnionych  

                        do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
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). 


