
 

     

 Załącznik  Nr 3 

 

 

 

………………………………………………….                 
                  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 MDW.251.07.2019.NR dotyczącego wykonania 

usługi polegającej na druku wraz z oprawą introligatorską i dostawie do siedziby 

Zamawiającego wydawnictwa pt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych  

w województwie zachodniopomorskim w roku 2018” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

• Nakład: 1500 egzemplarzy 

• Format: A4  

• Objętość: 132 strony A4, czarno-biały, papier offsetowy 80g 

• Okładka: 2 strony A4, pełen kolor, papier kredowy 150 g 

• Oprawa: oprawa introligatorska klejona na gorąco 

 

na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

 

Cena netto.................................................... zł. 

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

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

Cena brutto...................................................zł.  

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

(DODATKOWE KRYTERIA) ……………………………….. 

 



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 28.05.2019 r. - 10.07.2019 r. 

4. powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług, 

5. zobowiązujemy się zrealizować zamówienie nie później niż do dnia 10.07.2019 r., 

6. miejscem dostawy będzie Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, 

7. udzielamy gwarancji na dostarczone materiały na warunkach i na okres określony  

w zapytaniu ofertowym, 

8. przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od 

wad, w tym fizycznych: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

9. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 

10. 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 …………….. 

oraz w dalszej kolejności w celu zawarcia i realizacji umowy. 

 

………………………                                                                ………………………………... 

      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, lecz konieczne w celu uczestnictwa w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

……………………….                                                                ……………………………….  

       miejscowość, data                                                                                                podpis Wykonawcy 


