
 

   

 

 

 

 

             Załącznik Nr 1 

o zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

Znak sprawy : FK.26.1.2020 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

Formularz oferty cenowej 

dla 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie,        

                   ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

(numer telefonu/ numer faksu / e-mail) 

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

 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie, składam niniejszą ofertę cenową na: 

„zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami 

mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

1. OFERUJĘ/EMY wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

zaproszeniu do złożenia oferty cenowej: 

 
Przedmiot zamówienia 

 
Ilość 
w szt. 

Cena jednostkowa  

brutto za jedna 

sztukę 

Łączna wartość 

brutto 

A B C kol. B x kol. C 

 

Monitor interaktywny  

wraz ze stojakiem mobilnym 
 

 

2 

  

2. INFORMUJĘ/EMY, że dokument, o którym mowa w ust. 6 lit. b) zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji                

 

 

Nazwa Wykonawcy, dane adresowe 



 

   

 

 

 

 

i informacji o działalności gospodarczej), jest dostępny w formie elektronicznej pod 

następującym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych: 

……………………………………………………………………………………………… 

1. OŚWIADCZAM/Y, że zobowiązuję/my się zrealizować zamówienie zgodnie                            

z wymaganiami określonymi w Umowie, zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem/liśmy 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.  

3. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: * 

1. ... 

2. … 

 

*  Niewłaściwe skreślić, właściwe wypełnić 

 

1 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). 

 

(miejsce, data)  
(podpis osoby/ ób uprawnionej/ ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
. 


