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Załącznik nr 1 

SZANSA/ZP/2/2021 

 

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

pieczęć/ nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie 

ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów 

wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko 

pełnomocnika.) 

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

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

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

Województwo:   

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

NIP:     

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

Numer telefonu:   

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

Adres e-mail Wykonawcy:

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

Adres do korespondencji:

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

Nawiązując do zapytania ofertowego pn.  

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” 

w związku z realizacją modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez 

promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, realizowanego na podstawie umowy o 

powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 

(Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w 

Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, NUMER POSTĘPOWANIA: SZANSA/ZP/2/2021  
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Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym 

za cenę: 

Cena brutto ……………………………….……………………….……………….zł, 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę 

(imy) żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia 

niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały 

oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na okoliczności i źródła ich 

powstania). 

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2. 

 

3. Pouczony (eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam(y), że oferta oraz 

załączone do niej dokumenty/oświadczenia3 opisują stan prawny i faktyczny aktualny na 

dzień złożenia oferty oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

miejscowość, data 

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

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 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). 
3 Jeżeli dotyczy 


