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Załącznik nr 2 

Formularz oferty 

na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do równowartości 30.000 euro 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: 
„Termomodernizacja budynków SPSK nr 1 PUM w Policach przy  ul. Siedleckiej 2"  

ze środków NFOŚiGW w ramach: 
 Programu Priorytetowego  "Budownictwo energooszczędne. Część 1) zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie" 

 
III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………… 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:  

Opracowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie inwestycji jw., 

na ogólną kwotę ………………………………………………………………..………………….... +VAT,  
 
(słownie:….……………………………………………………………………………………………………….+ VAT)  
w tym: 

• cena netto ……………………………….……………………………………..……….………….. zł 

• cenę brutto: ………………………………………………….………………..……………………. zł 

• podatek VAT:………………………………………………………………………………………….. zł 

2. Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia:  zgodnie z zapytaniem ofertowym 
b) okres gwarancji:   24 MIESIĄCE. 
c) warunki płatności:    30 DNI. 

 
3. Szczegółowy opis i warunki wykonania niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego 

określa dokument zapytanie ofertowe nr DT-2220-2(8)/19 wraz z załącznikiem nr 1 
wzorem umowy do tego zapytania. 

4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami Zapytania 
Ofertowego, w tym wzoru umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

                                                 
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).  
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu2    

 
 

Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a. …………………………………………… 

b. …………………………………………… 

 
 
 

…………………………………… 
(miejscowość i data) 

………………………………………… 
(pieczęć, podpis Wykonawcy) 

 

 

                                                                                                                                                         
 

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 (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


