
   

Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dn. 29.05.2020 r. 

 

…………………….., dn. …………………… r. 

(miejsce / data) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

ul. Warszawska 25/4,  

25-512 Kielce 

 

 

FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 

uczestników w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów  

wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”. 

 

 

Imię i Nazwisko (firma)1 Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP / PESEL …………………………………………………………………………………….. 

REGON………………………………………………………………………………………… 

adres, NIP, REGON, telefon, adres poczty elektronicznej) 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone w Zapytaniu ofertowym. 

2. Składam ofertę w postępowaniu, za łączną cenę /KRYTERIUM CENOWE [C]2, zgodnie  

z poniższą tabelą.  

 

Całość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

netto: ……………………..………. zł  

słownie:  ………………………………………………………………….……………………. zł 

brutto: ……………….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………….. zł 

 

Lp. 

Nazwa Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość netto w 

PLN 

Stawka 

VAT w 

% 

Wartość brutto w 

PLN 

1 Żel do rąk  

o właściwościach 

antybakteryjnych 

     

2 Przyłbica 

ochronna 

     

 
1 Jeśli dotyczy 
2 Cenę należy podać z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. 



   

3 Maska ochronna 

FFP2 

     

4 Płyn do 

dezynfekcji rąk z 

atomizerem 

     

5 Rękawiczki 

nitrylowe 

     

 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i uznajemy się za 

związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczam/y, że dostawa ww. asortymentu nastąpi w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym, tj. do 30.06.2020 r. 

5. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

6. Akceptuję/ my wskazaną we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego płatność 

wynagrodzenia: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Numer rachunku bankowego, na który winna nastąpić zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej:  

 

………………………………………………………………...…………………………………… 
(numer rachunku bankowego) 

 

7. Oświadczam, że wskazany numer rachunku bankowego ujawniony jest w Wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający ma prawo wstrzymania 

płatności wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę, że 

wynagrodzenie jest wówczas wymagalne w terminie wskazanym w umowie od dnia przedstawienia 

Zamawiającemu faktury VAT, w której wskazano rachunek bankowy spełniający ten warunek.1 

8. Oświadczamy, że dostawę będącą przedmiotem niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez 

udziału podwykonawców.  

9. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości  

i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i 

wytyczne Ministerstwa Zdrowia zamieszczone na stronie  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-

zwalczania-covid-19. 

10. Oświadczamy, że informacje podane w niniejszej ofercie są w całości zgodne z prawdą.  

11. Oświadczamy, że „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w załączniku nr 1 zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19


   

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

13. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od … do … stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być 

udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach nr od … do … . 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

14. Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Zamawiającego w zakresie przetwarzania i ochrony 

danych osobowych zawartą w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przekazanych przeze mnie Zamawiającemu w toku postępowania 

i – w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty jako najkorzystniejszej – w toku wykonania 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami tejże klauzuli. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 

INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 ROZPORZĄDZENIA 

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) (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):   

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

16. Zobowiązuję się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie w 

brzmieniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. 

17. Oferta moja wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron. 

18. Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na: 

a. adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………….. 

b. numer telefonu: …………………………………………………………….……………………. 

c. osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………...……….. 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu), 

w tym dokumenty potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań oferowanego asortymentu, 

opisanych w załączniku nr 1 zapytania ofertowego: 

 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

1   

2   

3   

 

 

 



   

 

 

 

 

……………………………………..                                      …………………………………………………… 
(Miejscowość, data)                                                                                                                                                     (Czytelny podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Wyciąg z zapytania ofertowego:  

Do oferty należy dołączyć: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego /forma dokumentu: oryginał lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia/.  

Uwaga: Wykonawca może przedłożyć pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o 

podmiocie z ogólnodostępnych publicznych rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 

r. poz. 346), jeśli Wykonawca podlega wpisowi do tych ewidencji, pobierając stosowne wydruki z tych baz 

(CEiDG https://prod.ceidg.gov.pl/ i Centralna Informacja KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/), 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego. /forma dokumentu: oryginał/. 

3. Odpowiednie pełnomocnictwa: 

3.1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do 

oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez Wykonawcę (osobę lub 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego Wykonawcy) /forma dokumentu: 

oryginał lub poświadczona notarialnie kopia/. 

3.2 W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie będzie podpisana przez 

wszystkich wspólników, do oferty muszą być załączone pełnomocnictwa od pozostałych wspólników 

określające ich zakres /forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie kopia/. 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

https://ems.ms.gov.pl/krs/

