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FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący wyboru wykonawcy ogrodzenia w IRŚ Olsztyn  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze w 
Gospodarstwie Rybackim Bugaj obejmujące przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż 
ogrodzenia, bram i furtek  

Pełna nazwa Wykonawcy (Oferenta)

Adres Wykonawcy 

NIP 
REGON
KRS
telefon/e-mail

Dane Zamawiającego Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki  Zakład
Doświadczalny w Zatorze adres: Ul.Jana Pawła II 9/A, 32-640
Zator,
REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego przez Zamawiającego 
dotyczącego wyboru wykonawcy ogrodzenia w IRŚ Olsztyn  Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze w
Gospodarstwie Rybackim Bugaj obejmującego przygotowawcze roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż
ogrodzenia, bram i furtek  
 niniejszym oferuję realizację wykonania całego przedmiotu zamówienia określonego w powyższym zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych: 

za ryczałtową cenę:
 ___________________________ netto (słownie: ________________________________________ )
___________________________ brutto  (słownie: ________________________________________ )

Termin ważności oferty wynosi 30 dni.

Oferent oświadcza, że: 
a) zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego oraz załączników do niego dołączonych i nie wnosi do
nich zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte.
b) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz
uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia;
c) w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy,
zgodnie  z  wzorem  umowy  stanowiącym  załącznik  do  Zapytania  ofertowego,  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w zapytaniu ofertowym;
e) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od
których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  wyżej
opisanego zamówienia, o ile takie dane zostały przez oferenta pozyskane. 
f) załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego

Załączniki nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2) aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (KRS/CEIDG lub inny tożsamy dokument).

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

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).



miejscowość i data sporządzenia oferty)  podpis  osoby/osób  uprawniony  do  reprezentowania  Wykonawcy
                                                                                                                    


