
 

 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane Wykonawcy: 

NAZWA WYKONAWCY 

 

 

 

NIP  

REGON  

SIEDZIBA WYKONAWCY 
 

 

TELEFON / FAKS  

E-MAIL  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO 

KONTAKTÓW 

 

II. W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych                            
w zakresie medycyny pracy oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym. 

III. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę …………………………………… PLN brutto,                  
słownie: ……………………………………………………………………………………….……………………….… PLN) 

(kwota przeniesiona z wiersza 15 kolumny „c” formularza asortymentowo-cenowego) 
Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT. 

IV. Oświadczamy, że: 
1) w okresie trwania umowy badania wyszczególnione w formularzu asortymentowo-

cenowym przeprowadzane będą w Kolbuszowej  w obiekcie zlokalizowanym przy                
ul. ………………………………. pod nr ………..….  

2) zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy 
do niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                             
i złożenia oferty, 

4) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

5) zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

V. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 
oferty, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



 

 

VI. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 Rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                  
w niniejszym postępowaniu. 

VII. Załączniki: 
1) formularz asortymentowo cenowy, 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu dla potrzeb oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Miejscowość i data  

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy  

 

 

 


