.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

1.

Oferta złożona do zapytania ofertowego nr 2.5.1 dotyczącego realizacji projektu nr RPSL.03.02.00IP.01-24-026/20 pn.: Poprawa konkurencyjności, wygenerowanie nowego miejsca pracy i utrzymanie
istniejących w branży, w której działalność została wstrzymana w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej "Projektem") wybranego do dofinansowania w ramach Działania
3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 na: Zakup profesjonalnego monitora graficznego.

2.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy(1)

Nr regon

3.

Telefon

Adres Wykonawcy

Faks

E-mail

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Przedmiot

Cena jednostkowa netto

Ilość

Cena całkowita netto

− Cena ofertowa netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
− ………………………………………………………………………………………………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………
− Należny podatek VAT ….………………. zł
− Cena ofertowa brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
−

……………………………………………………………………………………………………… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………,

4. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………….
5.

6.

Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy
Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (4)

□ Mikroprzedsiębiorstwo
□ Małe przedsiębiorstwo
□ Średnie przedsiębiorstwo

1

.

7. Niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego przed złożeniem niniejszej oferty i uznajemy się za
związanych w niej zasadami postępowania;
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,
wyjaśnień oraz jej modyfikacji;
3) niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym;
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert;
5) akceptuję/my bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego;
6) 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.*

…………………………………………, dnia ………………………
…………………………………………………………
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załączniki:
1) ………………………………………………………..
2) ………………………………………………………..

(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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