
załącznik 
 

………………………………………………….                 
                  pieczęć Wykonawcy     

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….   

Adres poczty elektronicznej: ................................................   

Numer telefonu: ....................................................................   

Numer faksu:  .......................................................................  

Numer REGON: .................................................................. 

Numer NIP: ......................................................................... 

Numer KRS: ......................................................................... 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr AG.230.4.2018  dotyczące: 
1. świadczenia usług telefonii komórkowej z wykorzystaniem 60 kart SIM na potrzeby 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, składamy 
niniejszą ofertę: 
 
 Ilość 

kart 
SIM 

Miesięczna cena netto 
Jednej karty SIM Wszystkich kart SIM 

(kol .2 x kol. 3) 
1 2 3 4 

Karta   SIM  (bez dostępu do 
internetu) 

56   

Karta SIM   (z dostępem do 
internetu) 

4   

 
Pozostałe koszty 

Jednorazowy koszt  przeniesiena numerów 
(60 kart SIM)* 

 

Koszty miesięczne (inne niż abonamet)*  
Koszt połączeń wychodzących do UE*  
Pozostałe koszty *  
* jeśli występują  
 

Łączna cena netto.................................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................................). 

Należny podatek VAT (….…%) ……………………..... zł. 

Łączna cena brutto...................................................zł.  

(słownie: ....................................................................................................................................). 



2. Świadczenia usług Internetu mobilnego z routerem – w ilości 5 sztuk na potrzeby 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, składamy 
niniejszą ofertę: 
 

 Ilość sztuk mobilnego 
Internetu 

Miesięczna cena netto 

  jednej karty SIM wszystkich kart SIM 
(kol. 2x kol.3) 

1 2 3 4 
Internet mobilny wraz 

z routerem lub 
modemem 

 
5 

  

Pozostałe koszty    
Łączna cena netto.................................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................................). 

Należny podatek VAT (….…%) ……………………..... zł. 

Łączna cena brutto...................................................zł.  

(słownie: ....................................................................................................................................). 
Oświadczam (y), że: 
1. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, 
2. pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

ww. zamówienia, 
3. uważamy się za związanych z ofertą przez okres……………………..dni, 
4. powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług, 
5. miejscem dostawy będzie……………………………………………………..., 
6. udzielamy gwarancji na dostarczony………………. na warunkach i na okres określony w 

zapytaniu ofertowym, 
7. przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od 

wad, w tym fizycznych: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 
8. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 
9. gwarantujemy stałą cenę przez cały okres trwania umowy, 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są (*): 

 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej      
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
b) pełnomocnictwo,  

c) .................................................... 

(*niepotrzebne skreślić) 

 
 
………………………………………             .........................................................................
  
                 miejscowość, data                                                                   podpis Wykonawcy               

 
 



 
 
 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych        
w rozporządzeniu 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 (  tzw. 
RODO ) moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu ofertowym w celu 
uczestnictwa w postępowaniu  dotyczącym zapytania ofertowego: AG.230.4.2018.   
 
………………………                                                                ………………………………... 
      miejscowość, data                                                                                                     podpis Wykonawcy 
 
 
 
2.  Oświadczam, że zostałem /am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu      
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie              
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
 
……………………….                                                                ……………………………….  
       miejscowość, data                                                                                                      podpis Wykonawcy 
 


