OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/KBE-75/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Formularz Oferty

………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca*
Nazwa:

………………………………………………

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

………………………………………………

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.
Adres pocztowy:

………………………………………………

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:

………………………………………………

Telefon:

………………………………………………

Adres e-mail:

………………………………………………

*W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

OFERTA
dla

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na „Opracowanie konspektu scenariusza do
4-częściowego spektaklu popularnonaukowego o znaczeniu edukacyjnym, odnoszącym
się do roli, wykorzystania i ochrony zasobów wodnych w Polsce wraz z przygotowaniem
oraz realizacją cyklu spektakli na podstawie przygotowanego scenariusza” składamy
niniejszą ofertę oświadczając, że:
1.

Oferujemy wykonanie całego zamówienia za:
cena netto (bez podatku VAT): …………………………… PLN
cena brutto (z podatkiem VAT): …………………………… PLN

2.
3.

Cena wskazana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz
Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty.
Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, na zasadach
określonych we Wzorze umowy.
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4.

5.
6.

7.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią Zapytania ofertowego
i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach,
w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
Oferta jest dla Nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
Oświadczamy że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
Oświadczam, że wypełnimy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO2, obowiązki
informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskamy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile nasza oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).

…………………………………………….

.…………..………….…………………………………..….

(miejscowość i data)

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Instrukcja wypełniania: wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.

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)
* 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, Wykonawca nie
ma obowiązku składania niniejszego oświadczenia

Strona 2 z 2

