Załącznik nr.1 do Zapytania Ofertowego
PT.2370.8.2020

Pieczątka oferenta

(
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FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące:
Dostawy 1 szt. skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kamiennej Górze .
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Składam ofertę następującej treści
5 Oferujemy wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za
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realizacji postawione przez Zamawiającego

,

w

zapytaniu ofertowym

warunki.
Oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
Akceptuję warunki płatności tj. w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na
konto w niej wskazane.
Oświadczam,
zapoznałem się ze zapytaniem ofertowym oraz dołączonym załącznikiem nie
do
nich
zastrzeżeń oraz otrzymałem od Zamawiającego niezbędne informacje do
wnoszę
przygotowania oferty.
10. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
TE Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie
oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
32, Oświadczamy, że:
1) znamy i przestrzegamy wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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) — dalej:
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2) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
3)

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
związanych
niniejszym postępowaniem.
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13. Do oferty załączam wypełnione i podpisane załączniki:
2).
3).
4).

