
 
 

 

  

 

 

Zamawiający:                                                                                                                     Załącznik nr 1 Zaproszenia  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie                                                                Nr sprawy: RDWNS-271-2-55/22 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu                                                                    
ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz 
www.zdw.krakow.pl 
e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl 
 

OFERTA  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 000 złotych na „Zakup i dostawa 
odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” 

 
1. DANE WYKONAWCY 

1.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

 

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

 

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

1.2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

1.3. Dane teleadresowe Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• tel. ...................................................................... 

• fax. …………………………………….……...………… 

• strona www: http://………………….....…….……….. 

• e-mail: ................................................................ 

1.4. Inne dane Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• REGON .............................................................. 

• NIP ..................................................................... 

• nr rachunku bankowego i nazwa Banku: …………………………………………………………………..………. 

 

2. CENA 

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu nr RDWNS-271-2-55/22 na „Zakup i dostawa 
odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” 
 

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: ...............................  zł. brutto  

 

(słownie: ............................................................................................................................................................. zł.). 

(zgodnie z załączoną Wyceną ofertową) 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie: do 10 dni roboczych od daty 
wystawienia pisemnego zlecenia.  
 

4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Oświadczamy, że: 

4.1. przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z warunkami określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty.  
 



 
 

 

  

 

 

4.2. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte 

przyjmujemy bez zastrzeżeń. 

4.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

4.4. wyrażamy zgodę na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny i innych warunków 

realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez 

poinformowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach. 

Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie takiej zgody 

uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. niniejsza oferta nie będzie mogła być brana pod uwagę 

w procesie wyboru wykonawcy zamówienia jako niespełniająca wymagań określonych w Zaproszeniu.  
 

4.5. zobowiązujemy się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych                      

w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji. 

4.6. wypełniliśmy wymagane obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (jeżeli dotyczy) 

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) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego postępowania. 

(oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje w toku niniejszego postępowania dane osobowe osób 

trzecich) 

4.7. w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie 

Pan/Pani .....................................................................  nr telefonu kontaktowego ........................................... 
 

5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 
(proszę wymienić dokumenty załączane do oferty) 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                                              .............................................................................. 
               (miejscowość / data)                                                                                                        (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej /  

                                                                                                                                                                     osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić, a w pozostałym zakresie w miejscach wykropkowywanych wypełnić 


