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                                                                                  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZO/15/CFTPAN/2022 

 
 
................................................................. 
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)
 
 
           

  Do:  
                                                                                                   Centrum Fizyki Teoretycznej 

 Polskiej Akademii Nauk  
 Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

  
 

OFERTA 
 

Adres strony internetowej rejestru:  CEIDG⃰ : …………………………………………………………… /  

KRS⃰  …………………………………………………………. (n⃰iepotrzebne skreślić) 

 

My, niżej podpisani 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  nr  ZO/15/CFTPAN/2022 na dostawę fabrycznie 

nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów.  

składamy niniejszą ofertę do Zadania nr…….  

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

________________________________________  zł brutto 

- zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym . 

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, winien poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i w takim przypadku 

podać potrzebne informacje:  

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

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

dotyczące nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania ww. obowiązku oraz ich 

wartość netto PLN, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowania (wypełnić, jeżeli 

dotyczy). 
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2. Należy podać model, nazwę producenta i załączyć kartę techniczną produktu (w celu potwierdzenia, że 
dostawy spełniają wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym) 
 

l.p. Model/Nazwa Producenta 

1.  

 

3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i jego 

załącznikach, które stanowią jego integralną całość. 

7. Akceptujemy zawarte w Zapytaniu ofertowym Projektowane postanowienia umowy zawarte w 

załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy. 

8. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, i Wzorze umowy (PPU) 

dołączonym do Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO2 zawartą w 

Zapytaniu ofertowym. 

10. Oświadczam(y), że: 

1) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2; 

2) przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO; 

3) nie naruszamy bezpieczeństwa danych osobowych. 

11. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a) ……………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………...…………………………………………………………… 

 

12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

 
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). 
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………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

nr tel./……………………………………………… 
 
e-mail................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 

................................, dnia .............................                      
 
 
 

...................................................................... 
                                 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 

 

 

 


