
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

..................................................                                        .............................., dnia  

/pieczęć adresowa Oferenta/                                                                          /miejscowość/ 

      

 

 

Formularz ofertowy na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego na potrzeby 

Urzędu Gminy Zawonia 

 
1. Nazwa Oferenta:............................................................................................................................. ........................... 

2. Adres Oferenta: ...........................................................................................................................  

3. NIP: ................................................................................................................  

4. REGON: ........................................................................................................ 

5. Numer telefonu: ............................................................................................ 

6. e-mail: ……………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert za cenę: 

 

1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (ZŁ): 

 

….........................................................zł 

 

2 
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO 

SŁOWNIE 

 

…......................................................................zł 

3 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO (ZŁ): 

….........................................................zł 

4 
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO 

SŁOWNIE 
….........................................................zł 

5 STAWKA VAT 

 

………………………………………….. 

6 

MARKA POJAZDU: 

  

 

………………………………………….. 

7 
TYP:  

 
………………………………………….. 

8 

 

ROK PRODUKCJI: 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

7. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 30 dni od momentu podpisania 

umowy 

8. Oferujemy termin płatności: do 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.  

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto 

Wykonawcy należne wynagrodzenie. 

9. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

[]  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. 

[] nie przekazuję danych osobowych innych niż własne lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

10. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

11. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

12. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

13. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w niniejszej ofercie. 

14. Firma którą reprezentuję, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

należyte wykonanie zamówienia (*właściwe zaznaczyć) 

Tak   □            Nie  □             

15. Firma którą reprezentuję, nie jest/jest*(właściwe zaznaczyć) w stanie likwidacji, ani nie ogłoszono 

wobec niej upadłości, 

16. Firma którą reprezentuję, nie zalega/zalega* (właściwe zaznaczyć)  z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

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

                           (data, podpis i pieczątka Wykonawcy)



 


