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FORMULARZ OFERTOWY
1

 

 

Dane identyfikujące składającego Ofertę [jego nazwa (firma), a w przypadku osoby fizycznej  
jej imię i nazwisko]2:  

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

NIP (jeżeli składający posiada): ................................................... 

REGON (jeżeli składający posiada): .................................................... 

Numer telefonu oraz adres poczty e-mail do kontaktowania się osób Instytutu  

ze składającym Ofertę (lub inna osobą, wyznaczoną przez składającego ofertę) w sprawach 

dotyczących niniejszego zamówienia: 

Nr telefonu: .................................................... 

Adres poczty e-mail: ........................................................ 

(I) W odpowiedzi na Zapytanie ofertowego z dokumenty o sygnaturze TA/Zp-2/22 (dalej 

„Dokument Zapytania Ofertowego”) na wytworzenie bielonej kotoniny lnianej 

(II) Po zapoznaniu się z treścią wyżej wskazanego Dokumentu Zapytania Ofertowego (całość 

według stanu treści wyznaczonej na ostatecznie wyznaczony Termin Składania Ofert), 

reprezentując wskazanego wyżej Oferenta/Oferentów 

- składam/składamy niniejszym Ofertę podając w jej ramach co następuje:  

1) Z tytułu wykonania całego zamówienia oferuje cenę (CENA ZA ZAMÓWIENIE w rozumieniu 

działu VI ust. 2 Dokumentu Zapytania Ofertowego, uwzględniające również koszt 

dostarczenia Zamawiającemu Materiału wytworzonego w ramach wykonania zamówienia  

z niniejszego Zapytania Ofertowego)3  w wysokości podanej w poniższej tabeli: 

                                                           
1 Dokument należy wypełnić i złożyć pocztą e-mail, stosownie do działu VII ust. 1 Dokumentu Zapytania Ofertowego.  

2 Zob. dział VI ust. 1 pkt 1) Dokumentu Zapytania Ofertowego.      

3 CENĘ ZA ZAMÓWIENIE należy skalkulować z godnie z postanowieniami działu VI ust. 1 pkt 2) z uwzględnieniem (w razie potrzeby) 
okoliczności podanych w dziale VI ust. 4 Dokumentu Zapytania Ofertowego. Podana cena jest ceną za całość zamówienia (podlegającą 
wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy). CENA ZA ZAMÓWIENIE nie obejmuje jednak 
ceny surowca, o którym mowa w dziale III ust. 3 pkt 2) Dokumentu Zapytania Ofertowego, tj. surowca kotonizowanego (kotoniny lnianej), 
w odniesieniu do którego ma nastąpić stanowiące przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego bielenie (wytworzenie 500 kg bielonej 
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Cena netto (kwota bez 

podatku VAT) 

CENA ZA ZAMÓWIENIE (kwota z kolumny  

A obok powiększona o podatek VAT) 

A B 

…………………… zł netto …………………………………….. zł brutto 

2) Zapewniam/zapewniamy, iż Klauzula informacyjna RODO (wskazana w dziale XIII 

Dokumentu Zapytania Ofertowego) została również przekazana każdej osobie fizycznej, 

której dane osobowe zawiera składana Oferta (oraz inne dokumenty składane wraz z nią)4 

3) Stosownie do działu V ust. 11 Dokumentu Zapytania Ofertowego, Klauzulę informacyjną 

RODO, o której mowa w dziale XIII Dokumentu Zapytania Ofertowego podejmujemy  

się  również każdorazowo przekazywać osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną 

ewentualnie ze strony Oferenta/Oferentów składających niniejszą Ofertę przekazane 

Zamawiającemu na etapie po złożeniu Oferty i w związku z niniejszym postępowaniem  

(w tym również na etapie ewentualnego przygotowania, zawierania czy wykonywania 

Umowy o zamówienie, gdy propozycja jej zawarcia zostanie składającym niniejszą Ofertę 

przedstawiona lub Umowa ta zostanie z nim/nimi zawarta) 

4) W zakresie nie ujętym składaną Ofertą zamówienie zostanie wykonane na warunkach  

na warunkach wskazanych w Dokumencie Zapytania Ofertowego oraz załącznika nr 2  

(Wzór Umowy). 

5) W wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w dziale VI ust. 3 Dokumentu Zapytania 

Ofertowego, deklaruję, iż jestem/jesteśmy zainteresowani ewentualną sprzedażą  

(na podstawie odrębnej umowy kupna – sprzedaży) Zamawiającemu surowca,  

o którym mowa w dziale III ust. 3 pkt 2) Dokumentu Zapytania Ofertowego, tj. surowca 

kotonizowanego (500 kg kotoniny lnianej z ewentualnym niewielkim naddatkiem  

na potrzeby uwzględnienia ewentualnych ubytków w trakcie bielenia), w odniesieniu  

                                                                                                                                                                                     
kotoniny lnianej). Ewentualna deklaracja tej ceny może nastąpić (jeżeli Wykonawca wyraża taką wolę w pkt 5) poniżej  
w niniejszym Formularzu Ofertowym). 

 

4 Dotyczy sytuacji opisanej w dziale VI ust. 10 Dokumentu Zapytania Ofertowego. Jeżeli wskazana sytuacja nie dotyczy Oferenta  
(w składanej Ofercie lub dokumentach wraz z nią składanych nie ma danych osobowych innych niż dane osobowe samego Oferenta, 
będącego osobą fizyczną (np. Oferenta, który jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w którego Ofercie  
lub ewentualnych innych dokumentach składanych wraz z Ofertą nie ma innych osób fizycznych czy ich danych osobowych), wówczas 
wskazany punkt Formularza ofertowego może być w Ofercie skreślony/usunięty, przy czym jego ewentualne nie wykreślenie lub usunięcie 
nie wywołuje żadnych skutków (wówczas tego typu informacja w Ofercie będzie traktowana jako bezprzedmiotowa). Zob. również  
dział II Dokumentu Zapytania Ofertowego oraz Klauzulę informacyjną RODO w dziale XIII Dokumentu Zapytania Ofertowego     
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do którego ma nastąpić stanowiące przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego bielenie 

(wytworzenie 500 kg bielonej kotoniny lnianej): 

NIE [……..] TAK [……..] 

za cenę ……………………… zł brutto  

(z podatkiem VAT) 

 

 


