Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTY
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Reklama 360 Łukasz Jaguś
ul. Warszawska 10 , 08-500 Ryki
Odział: ul. Lwowska 78 A, 22-600 Tomaszów Lubelski
Nr postępowania 1/2020

OFERTA
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................
Reprezentowany/a
………………………………………………………………………………………………………………………

przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

NIP: ............................................................... REGON: .........................................................
Telefon: ............................................. Faks: ..........................................
e-mail: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ”Zakup materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy" składam
niniejszą ofertę:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia za następującą cenę netto:
…………………………….. złotych
(słownie
……………………………………………………………………………………………………………………………………..)
Kwota brutto……………….. złotych
oraz oświadczam zgodnie z poniższym:
1) W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego
zamówienia, w tym podatek VAT według obowiązujących przepisów
2) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym;

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 12 m-cy od upływu terminu do składania
ofert.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie wyników postępowania na stronie
internetowej www.reklama360.com.

5. Oświadczam, że wypełniłem 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 w niniejszym postępowaniu.*****
6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym.
7. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
…………………………………………………………………………………………..
Nr tel. ………………………………………………..
e-mail ………………………………………………..

………………………………..
(miejscowość, data)
...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)***
*niepotrzebne skreślić
***podpis złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem
imienia i nazwiska
**** Wyjaśnienie: 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).
***** Wyjaśnienie: 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).

