
FORMULARZ OFERTY 

 

na usługę druku, oprawy i dostawy do OR KRUS Warszawa wydania nr 73 czasopisma 

pt.: „Ubezpieczenia w rolnictwie – Materiały i studia.” o nakładzie 1 200 egz. na 

podstawie dostarczonego składu, wraz z dostawą do siedziby Oddziału Regionalnego 

KRUS w Warszawie. 

Znak sprawy: 1400-POL.261.6.2021 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………….

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

NIP: …………………………………… 

REGON: ……………………………… 

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:  

 

.......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........%  

 

za cenę brutto: ....................................... zł*; 

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: do …… dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy bez zastrzeżeń 

zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty,  

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia wadliwość partii towaru (bądź jej części), zobowiązujemy się do 

dostarczenia odpowiedniej ilości wolnego od wad produktu w terminie do 3 dni od dnia 

stwierdzenia wadliwości towaru przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, iż w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25.05.2018r. przepisów 

wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z 

dnia 27.04.2016r.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 osobowych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, a także na podstawie ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1785 z późn. zm.), 

wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób 

fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe 
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bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

Miejscowość…………………………., dnia ……………………. roku. 

 

 

 

 

 

…………………………………………..….. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


