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Załącznik nr 3 – formularz oferty  

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

 Nazwa i adres Wykonawcy 

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

 (miejscowość i data) 

Telefon ..............................  faks  ..............................  

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

Zamawiający: 

Nazwa: MIASTO KONIN 

Adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

NIP: 6652899834 

REGON: 311019036 

OFERTA 

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu pn. „Zakup systemu 

bezpieczeństwa typu UTM dla Urzędu Miejskiego w Konine” w ramach projektu „Cyfrowa 

Gmina”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej 

V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
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  ........................................................................... Cena brutto:  zł 

  

2. OŚWIADCZAM, że posiadam/ nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani 

kapitałowych z zamawiającym*. 

3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 

umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

5. Jestem zarejestrowany w CEIDG/ KRS pod nr ........................ * 

6. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Przedmiot umowy zamierzam zrealizować z wykorzystaniem następujących 

urządzeń: 

Lp. Kod producenta Producent Model Potwierdzam 

pełną zgodność 

systemu ze 

Szczegółowym 

opisem 

przedmiotu 

zamówienia – 

załącznik nr 1 do 

Zapytania 

ofertowego 

1     

2     

3     

…     

 

8. Oferuję wsparcie personelu technicznego na okres od odbioru systemu (podać w 

pełnych latach) : …………… 
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9. Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić 

u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmują-

cym następujące dostawy, usługi  .............................................................................  

Wartość (w kwocie netto) ww. usług, dostaw wynosi:  ............................................  zł 

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

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. * 

10. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia. 

 .................................... , dnia  .................  2022r. 

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

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

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). 

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). 

*niewłaściwe skreślić 

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku 
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podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez 

kwoty podatku VAT. 

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia 

przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 

 


