FORMULARZ OFERTOWY

……………………………….………….

…………………..….………………….

(imię i nazwisko Oferenta)

(miejscowość i data)

Propozycja cenowa kierowana do: Teatr Rozrywki
ul. M. Konopnickiej 1
41-500 CHORZÓW
W odpowiedzi na Państwa Rozeznanie Rynku z dnia 15.11.2019r. dot. biurek z regulacją
wysokości będący przedmiotem zamówienia w ramach projektu nr WNP-RPSL.08.03.02-240394/18-001-01 pt.: Poprawa warunków pracy poprzez doposażenie stanowisk w celu
eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w Teatrze Rozrywki w Chorzowie z uwzględnieniem
działań szkoleniowych. Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
NIP
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty:
Data przygotowania oferty
Okres ważności oferty

….... dni

Oferta cenowa:
Proponowana cena bru1o wynosi:

……………………..…..zł (słownie: …………………….…………………………złotych)

………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do
Rozeznania Rynku i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera
wszystkie elementy określone w Rozeznaniu Rynku.
2. Oświadczam, że materiały, zaoferowane w odpowiedzi na Rozeznaniu Rynku,
spełniają wszystkie wymagania w nim przedstawione.
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozeznaniu Rynku.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w formularzu ofertowym oraz załączniku nr 1 i 2 do Rozeznania Rynku, dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Wykonawcy (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz.
922).
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

……………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………………………………
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

