
Załącznik nr 3 
do Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku  

 

 

 

…………............. dnia …………………..…r. 

………………………………………. 

 (pieczątka wykonawcy zawierająca nazwę,  

  dane teleadresowe, NIP)   

 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie w którym 

nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 

130 000 zł netto pn.:  

„Oznakowania dla niewidomych” 
(nazwa nadana zamówieniu) 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

− cena netto: ............................................... PLN  

− podatek VAT ……......% tj. ....................... PLN  

− brutto: ....................................................... PLN  

(słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………….…) 

2. Termin wykonania zamówienia: ...................................................................................................................... 

3. Okres gwarancji: ………...................................................................................…………………………………. 

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą: …………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.  

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób 

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

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna cześć oferty są: 

1) .…………………………………..………………………………. 

2) .…………………………………………….………………….…. 

3) .……………………………………….………….………………. 

 

           ……....................………………. 
podpis i pieczątka wykonawcy 

lub osoby uprawnionej 
 
* 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).  
** 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). 


