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Załącznik Nr 1– Formularz Oferty 

 

 
Nazwa Wykonawcy:............................................................................. 

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

Adres: ...................................................................................... 

NIP    ................................  REGON ......................................... 

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

e-mail ...................................................................................... 

 

 
O F E R T A  

 
 

Centrum Kultury i Sztuki , 62-510 Konin ul. Okólna 47A 

 
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie  

„rozeznanie rynku” na:  
 

„Świadczenie usług pocztowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie   

ul. Okólna 47A  

  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
„zaproszeniu do złożenia oferty”. 

      
2. OŚWIADCZAMY, że: 

• zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

• spełniamy warunki udziału w postępowaniu; 

• zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
zapisanymi w zaproszeniu do złożenia oferty i projekcie umowy;  

       

3. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za cenę : .................... złotych (netto)  + podatek 

VAT = ……………………………. złotych brutto  

  

Słownie:...................................................................................................................... 

...........................................................................................................złotych (brutto) 

 

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ  do wykonania zamówienia w terminie od 01.01.2023r. do 
31.12.2023r.   
 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki umowy określone w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na 
warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
Podpis/podpisy osób upoważnionych  ( ..........................................................................) 
do podpisania oferty 

(Podpis czytelny lub imienna pieczątka) 
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6. OŚWIADCZAMY, że zaoferowane ceny jednostkowe brutto podane w formularzu 
cenowym zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 

7. OŚWIADCZAMY, że posiadamy  placówkę nadawczą ………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
        podać adres  lokalizacji placówki nadawczej zlokalizowanej  w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego,   zapewniającej   

        pełną  infrastrukturę wymaganą ustawą  Prawo pocztowe  

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

8. OŚWIADCZAMY, że wymienione w pkt. 7 placówki  spełniają / nie spełniają 
*
  

wymagania dotyczące realizacji zamówienia w postępowaniu warunki określone w część 

IV  Zaproszenia do złożenia oferty 

  

9. PRZYJMUJEMY do wiadomości, że określone w formularzu cenowym ilości oraz 
rodzaje przesyłek są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, na co wyrażamy zgodę i nie będziemy dochodzić roszczeń z tytułu 
zmian ilości i rodzajów przesyłek. 
 
10. PRZEWIDUJEMY/ NIE PRZEWIDUJEMY *powierzenie podwykonawcy części 
zamówienia   

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy 
Nazwa części zamówienia powierzonej 

podwykonawcy  

   

 (W przypadku braku skreślenia odpowiedniej opcji/wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami). 

 

11.  WSKAZUJEMY, że moje dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej 

w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać 

samodzielnie: 

-  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – tak/nie*……./proszę wpisać  numer KRS/ 

-  odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP – tak/nie* 

-  inny rejestr - tak/nie* /proszę podać jaki i jego adres internetowy/     

-   (dotyczy Wykonawców zagranicznych) 

-  nie dotyczy – tak/nie* 

12. Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu 

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. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia). 

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki 

informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na 
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dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu). 

 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

Miejscowość i data:                              (...............................................) 

 

                                       (..................................................................) 

                                              (Podpis czytelny lub imienna pieczątka) 

* niepotrzebne skreślić 


