
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 

 
Kępno, dnia ................................ 2018 r.  

 
 
 

O F E R T A 
 

Nazwa i siedziba wykonawcy, telefon kontaktowy (pieczęć wykonawcy):  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30.000 euro na zadanie pn: „Dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania 
klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie”, składam(-y) ofertę  
na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia  

Cena 
jednostkowa  

za 1 tonę węgla 
(brutto) 

Liczba 
ton 

Cena za realizację 
całego przedmiotu 

zamówienia (brutto)  

A B C D E 

1. 

Dostawa węgla kamiennego, 
ORZECH II 

typ 32.1. lub 32.2  
(węgiel gazowo-płomienny) 
od producenta krajowego 

 

51 t 

 

                  RAZEM:  

 

Wartość oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia: 

Wartość oferty netto: ............................................................................................................... zł. 

Podatek VAT: ……………….. % ……………………………………………….…………. zł. 

Wartość oferty brutto (poz. E1): ............................................................................................. zł.  

(słownie brutto: ........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  złotych. 



1.  Oświadczam(-y), że złożona przeze mnie (przez nas) oferta spełnia wszystkie warunki 
zawarte w zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam(-y), że zobowiązuję(-my) się do wykonania przedmiotowego 
zamówienia na warunkach i terminach określonych przez zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. 

3. Oświadczam(-y), że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
gwarantuję(-my) możliwość stałej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam(-y), że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam(-y), że niniejsza oferta nie zawiera / zawiera* informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

6. Oświadczam, że wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem(-liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 
 
 
 

             ..........................................................................  
                  (podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                              do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 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 dnia 4 maja 2016 r., str.1).  

*  Niepotrzebne skreślić. 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących  

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


