
.................................................... .................................., dnia ............................ 
pieczęć wykonawcy  

- FORMULARZ OFERTOWY - 

Przystępując do udziału w postępowaniu zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 4 urządzeń 
do suszenia, ozonowania węży pożarniczych i ubrań dla  Szkoły Aspirantów Państwowej Straży pożarnej 

w Krakowie 

Wykonawca: 
Pełna nazwa:  .................................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................  
Kod:  ................................  Miejscowość: ...................................................................................  

Województwo: ................................................................................................................................  
Telefon: ............................................  Fax:  .................................................................................  

E-mail:  .........................................  Internet http:// ....................................................................  

W zależności od podmiotu:  
KRS / CEiDG*:...................................  NIP / PESEL*: .......................  REGON ..................................  

oferujemy dostawę 4 urządzeń do suszenia, ozonowania węży pożarniczych i ubrań dla Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym      w zaproszeniu do składania ofert, w cenie: 

 

brutto:…………………......................... słownie: ........................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji w wymiarze …………… miesięcy. 

2. Oświadczenia wykonawcy: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2) Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty. 
3) Oświadczam, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

i normatywami. 
4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy oraz posiada wszystkie prawem 

wymagane badania i certyfikaty. 
5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je w całości. 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu 

do złożenia oferty. 
7) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
8) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

9) Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

10) Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w zaproszeniu 
do złożenia oferty. 

11) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą os. Zgody 18, 31-951 Kraków - Administratora 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu zawarcie i realizacja umowy. 
12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

/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 04.05.2016, str. 1)/ wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga: 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 (np. przez jego wykreślenie). 
 

.......................................................................... 
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy/ 


