Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie
ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
NIP: 5251575083, REGON: 000325713-00159
Tel.: (22) 782 44 33, info@palacjablonna.pan.pl

OFERTA
(formularz ofertowy)
Nazwa i adres Wykonawcy:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
NIP......................................................................
REGON................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
..........................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
..........................................................................................................................
Numer telefonu:................................................
e-mail ..............................................................
W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu składam/y niniejszą ofertę w postępowaniu pn:
Wykonywanie usług pralniczych w zakresie prania i prasowania pościeli,
ręczników obrusów i serwetek.
oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

1

1.

2

Netto [zł]

VAT [%]

Brutto [zł]

3

4

5

-pranie i prasowanie pościeli i
ręczników 2.400 kg
-pranie i prasowanie obrusów i
serwetek 7.200 kg
-usługa transportowa
RAZEM

CENA OFERTY BRUTTO ………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………..……............................zł),
w tym wartość podatku VAT ……….…………… zł (stawka podatku VAT ……… %)
CENA OFERTY NETTO ………………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………..……............................zł)

-21. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. ZOBOWIĄZUJĘ/EMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
3. AKCEPTUJĘ/EMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.
4. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2

……………………………..…………………………….….……………
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

1

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).
2
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
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

