Załącznik nr 1
Formularz oferty
na realizację zadania pod nazwą
„Zakup ławek i krzeseł dla Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku”.
I. Dane dotyczące oferenta:
Nazwa…………………………………………………………………………….................................
Siedziba………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu…………………………………………………………………..............................
Nr NIP…………………………………………………………………………….................................
Nr REGON……………………………………………………………………….................................
www……………………………………………………………………………....................................
e-mail……………………………………………………………………………..................................
II Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina – Miasto Płock,
09-400 Płock,
pl. Stary Rynek 1,
NIP 774-31-35-712
Odbiorca:
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
09-400 Płock
Ul. Łukasiewicza 11
Tel./fax. 24-364-06-40
III Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku zgodnie
z jego opisem za następującą cenę:
Przedmiot zamówienia
1. Stolik o profilu zaokrąglonym,
jednoosobowy, kolor srebrny rozmiar 6
2. Stolik o profilu zaokrąglonym,
jednoosobowy, kolor zielony, rozmiar 6
3. Stolik o profilu zaokrąglonym,
jednoosobowy, kolor czerwony, rozmiar 6
4. Stolik o profilu kwadratowym,
jednoosobowy, kolor zielony, rozmiar 6
5. Stolik o profilu kwadratowym,
dwuosobowy, kolor niebieski, rozmiar 6
6. Stolik o profilu kwadratowym,

Cena za 1
szt. netto

Ilość
szt.
39

Wartość
netto

Wartość brutto

14
2
3
1
14
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dwuosobowy, kolor zielony, rozmiar 6
7. Krzesło o profilu zaokrąglonym, kolor
srebrny, rozmiar 6
8. Krzesło o profilu zaokrąglonym, kolor
zielony, rozmiar 6
9. Krzesło o profilu zaokrąglonym, kolor
czerwony, rozmiar 6
10. Krzesło o profilu zaokrąglonym, kolor
niebieski, rozmiar 6
11. Stolik indywidualny

39
43
4
2
1

SUMA

IV. Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro
(w tym z wzorem umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w nim zawarte,
b) jeśli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego,
c) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
f) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
g) nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
h) zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w dziale XI ogłoszenia
o postępowaniu,
i) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
1. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro.
2. Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczącej Wykonawcy/zwycięzcy niniejszego
postępowania niezbędnych do ogłoszenia jego wyniku na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Oświadczam, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w moim imieniu, jest rachunkiem/nie jest
rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Prawo Bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na dokonywanie przez
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
V. Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury.
……..………………………………
(data,podpis i pieczęć wykonawcy)
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