Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
I. Dane Wykonawcy:
1)
Nazwa………………………………………………………..…………..…………………...............
2)
Adres……………………………………..………………….…………………………….................
3)
Tel. /Fax. ……………………………………………………….………….…………………............
4)
NIP ………………………………………REGON................................................……………….
5)
KRS/CEIDG…………………………………………………………………………………………...
6)
Konto ……………………………..................…………E – mail………………...........................
II. Niniejszym składam ofertę na wykonanie zadania pn.:
"Naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych
Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej"
Deklaruję cenę roboczogodziny w wysokości: .......................... zł brutto w tym ..........% VAT
Deklaruję rabat na części oraz usługę w wysokości: ..........%

III. Termin realizacji zadania:
01.01.2020 – 31.12.2020 r.
IV. Na przedmiot zamówienia (części) udzielam ………… miesięcy gwarancji (nie mniej niż 12
miesięcy)
V. Termin związania ofertą:
Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia
oferty.
VI. Akceptuję wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stawiane przez
Zamawiającego i zobowiązuje się do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach
określonych przez Zamawiającego.
VII.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółową klauzulą informacyjną o wypełnieniu
przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych (…) dostępną na stronie Straży Miejskiej pod linkiem smdg.pl/strona-11886polityka_bezpieczenstwa_strazy.html.
2. Oświadczam, że uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w
ofercie oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w
uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3. Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w
ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach
i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.
4. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty oraz nie zgłaszam żadnych uwag co do procedury udzielenia
zamówienia.

Data ……………………………..

……………………………………
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w
dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z
art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu
uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

