
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Dane oferenta: 

……………………………………..

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
(nazwa, adres, NIP/KRS)

Formularz ofertowy 
do zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 03.01.2022

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2022 r. przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

Część I:

Przedmiot zamówienia
Wartość netto

(PLN)
VAT (PLN)

Wartość brutto
(PLN)

Sprzęt nagłośnieniowy do sali
kinowej oraz konferencyjnej 

Część II:

Przedmiot zamówienia
Wartość netto

(PLN)
VAT (PLN)

Wartość brutto
(PLN)

Elementy wyposażenia audio-
wizualnego do sali kinowej i

konferencyjnej

Część III:

Przedmiot zamówienia
Wartość netto

(PLN)
VAT (PLN)

Wartość brutto
(PLN)

Sprzęt komputerowy z opro-
gramowaniem

Gwarancja  w  zakresie  całości  wykonanych  robót  wynosi  …………………… miesięcy  od  dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Faktury wystawiane będą z terminem płatności wynoszącym 30 dni.

Deklarujemy:
 czas  związania  ofertą  przez  okres  30  dni  (bieg  terminu  związania  rozpoczyna  się  wraz

z upływem terminu składania ofert).
 wykonanie  przedmiotu  zamówienia  do  dnia  …………………………… (za  termin  realizacji

wykonania  zamówienia  uważa  się  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego  przez
Zamawiającego).
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Oświadczam/y, iż:
 zadeklarowana wartość  brutto  za realizację  przedmiotu zamówienia  zawiera wszystkie  koszty,

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,
 oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i jest zgodny ze specyfikacją wskazaną

w zapytaniu ofertowym,
 zapoznałem/liśmy się  z  warunkami zapytania  ofertowego i  nie  wnoszę/imy do niego żadnych

zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,
 wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.

Integralną częścią niniejszej oferty stanowią załączniki:
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3: Oświadczenie  o  braku  powiązań  oraz  niewpisaniu  do  rejestru  długów

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.
Załącznik nr 4: Deklaracja dobranych elementów zamówienia.
Załącznik nr 5: Kopia  wpisu  do  właściwej  ewidencji  (KRS,  CEiDG)  i/lub  pełnomocnictwo  do

reprezentacji oferenta – jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż upoważniona we
właściwej ewidencji do reprezentacji oferenta. 

………………………………………                 ………………………………………
            Miejscowość i data                                              (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do

składania ofert w imieniu Oferenta)

1 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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