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           (Pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług samochodem asenizacyjnym z funkcją 

ciśnieniowego czyszczenia kanałów na zlecenie Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi 

Komunalne WODKOM Kórnik” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego za cenę 

……………………………………………………… zł netto za 1 godzinę pracy. 

(słownie złotych………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….) 

+ należny podatek VAT w wysokości …………………………………….%. 

Koszt dojazdu sprzętu ……………………………………………. netto za 1 km. 

(słownie złotych………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….) 

+ należny podatek VAT w wysokości …………………………………….%. 

Jednocześnie oświadczamy się, że 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty. 

3. Podajemy dane adresowe do kontaktu: 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………….…..……………………… 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

4. Imię i nazwisko osoby i/lub osób uprawnionych do podpisania umowy: 

……………………………………………………………………………,   …………………………………………………………………………………… 

5. Oferta została złożona na ………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .…... do nr…….. 

6. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
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c. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

dnia  29.03.2022r. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

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

              (miejsce, data)                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione  

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

              (miejsce, data)                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej) 


