załącznik nr 7 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych ze środków wydatkowanych z budżetu Zespołu Szkół w Kielanówce
o wartości szacunkowej (bez podatku od towarów i usług) nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych

……………………………., dnia …………………… roku

FORMULARZ OFERTOWY

I.

DANE WYKONAWCY:
…………………………………………………………………………

Nazwa:

…………………………………………………………………………
Siedziba:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

II.

…………………………………………………………………………

Numer telefonu:

0 (**)…………………………………………………………

Numer faxu:

0 (**)…………………………………………………………

Numer REGON:

…………………………………………………………………………

NIP:

…………………………………………………………………………

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KIELANÓWCE

III.

adres do korespondencji:

Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów

REGON:

01131862

NIP:

813-22-00-349

Telefon/fax

17 8592634

Adres e-mail:

sp.kielanowka@boguchwala.pl

Adres strony internetowej:

www.zskielanowka.pl

NAZWA ZADANIA
Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego na rok 2022 w ilości około11 000 l.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia kwota za 1 litr :
Brutto: …………………….……… słownie: ……………………………………………………………
Netto: ……………………………. słownie: ……………..……………………………………………
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w tym podatek VAT (stawka VAT: ………%) w wysokości:…….………………………………………1
Uwaga: w zależności od statusu osoby, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zlecający z kwoty brutto potraci zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS. Jeżeli jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą wynagrodzeniem jest kwota
brutto rachunku/faktury

2. Szczegółowy formularz wyliczenia kosztów zamówienia (jeśli dotyczy):
3. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1.

termin dostawy (czas dostawy od dnia zamówienia): ……………………………………………

3.2.

termin płatności: …………………………………………………………………………………

3.3.

okres gwarancji: nie dotyczy

4. Oświadczenia dotyczące postanowień Zapytania Ofertowego
4.1.

Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym
i wzorze umowy.

4.2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

4.3.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

4.5.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu.

4.6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały wskazane we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy/umów na wskazanych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.7.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty
i udziału w niniejszym postępowaniu.

5. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek (niepotrzebne skreślić) ponumerowanych,
zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……

jeśli oferent nie jest płatnikiem podatku VAT, wpisać wartość podatku VAT - 0 zł
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)
1
2
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7. Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……

………...……………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

