Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

(pieczęć Dostawcy/Dostawców)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Dostawcy:........................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
TEL./FAX: …………………………………………………………..............................
e-mail: .............................................................................................................................
REGON: ……………………………………………………………..............................
NIP: ………………………………………………………………….............................
Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, do ewidencji działalności gospodarczej, Sąd /Organ rejestrowynr wpisu ................................................................ lub inne (zastosować odpowiednio)

Dla: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
W odpowiedzi na ogłoszenie składamy ofertę cenową na:
Dostawa pięciu przenośnych, fabrycznie nowych komputerów
1. Oferujemy dostawę nw. produktów:

L.p.
Nazwa produktu

1.

Producent/symboloznaczenie produktu
przez producenta
produktu
oferowanego przez
Dostawcę

Jednostka
miary
(j.m.)

Cena
jednostkowa
brutto w PLN

szt.

CENA
OFERTY
wynosi
………………………zł.
(słownie:……………….……..brutto), w tym ……..….% podatku VAT.

Liczba
(j.m)

Wartość
brutto

5

brutto

Warunki gwarancji:
….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Oferta :
nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te
zabezpieczone są w osobnej, wewnętrznej, stosownie opisanej kopercie.
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Uzasadnienie (należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa):
….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.
Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, iż Dostawca nie dołącza do
OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu wymogów formalnych:
Oświadczam/y, iż:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie pozostaję w stosunku pracy z Zamawiającym;
3) nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
4. Ofertę (wraz z załącznikami) składamy na …. ponumerowanych stronach.
5. Jednocześnie oświadczam/y, że:
1) zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia;
2) nie uczestniczę/ymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
zamówienia jako Dostawca;
3) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30-u dni od dnia upływu
terminu składania ofert;
4) w cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego;
5) posiadam/y uprawnienia/zezwolenia do wykonywania działalności określonej
zamówieniem;
6) w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/emy się do podpisania
umowy zgodnej w warunkami określonymi w ogłoszeniu w terminie i w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego;
7) oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych
w ogłoszeniu.
8) oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji;
9) oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO (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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w niniejszym postępowaniu .*

...........................................................................
/podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Dostawcy/
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