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FORMULARZ OFERTOWY

_________________________

(pieczęć firmowa oferenta – jeśli dotyczy)

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa:  

Adres/siedziba: 

nr NIP: 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew

ul. Katowicka 182

41-500 Chorzów

NIP: 548-240-84-68

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy URZĄDZENIA ARKUSZUJĄCEGO na potrzeby projektu pod 
nazwą: „Cyfrowo na wielką skalę”, oferujemy realizację zamówienia szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym za 
następującą cenę:

cena netto: ………….……............….., VAT: ..............................…, cena brutto:  .........................................

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Pan/Pani: ………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………….

tel. kontaktowy:  .................................................

Oświadczam, że:

ź Akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą 
zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także w przypadku 
oferowania urządzenia używanego, zobowiązuję się dostarczyć deklarację pochodzenia.

ź Niniejsza oferta cenowa obejmuje przedmiot zamówienia całkowicie zgodny z opisem przedmiotu przedstawionym w 
zapytaniu ofertowym.

ź Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

ź Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

ź Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

ź Akceptuję wskazany w zapytaniu ofertowym termin związania ofertą.

ź Posiadam odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi 
zamówienia.

ź Posiadam potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący 
nieprzerwaną sprawność urządzenia i stabilność późniejszej produkcji.

ź Oferowane urządzenie nie było w okresie poprzednich 7 lat współfinansowane z pomocy UE lub w ramach dotacji z 
krajowych środków publicznych.

(miejscowość i data) (podpis osoby reprezentującej oferenta)



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew, ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktów związanych z przekazaną ofertą cenową i 
późniejszymi kontaktami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby zatrudnione u administratora danych i uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także osoby zatrudnione w instytucjach 
kontrolujących prawidłowe wydatkowanie środków unijnych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane 
będą przez okres 10 lat lub do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
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