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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

ul. Ogrodowa 5/7 

00-893 Warszawa 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

nr telefonu: ..........................................................., nr faksu: ........................................................... 

REGON: ................................................................... 

NIP .......................................................................... 

e-mail: .............................@..................................... 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego ZO-30/2019 w sprawie Zakupu i dostawy krzeseł 

biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie, oferuję(-emy) wykonanie ww. przedmiotu 

zamówienia za cenę w łącznej kwocie: 

 

NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………….PLN 

PODATEK VAT . . . . . % TJ: .………….…………… PLN BRUTTO: ……………………………………………………………PLN 

(SŁOWNIE BRUTTO: ……………………………………………………………….…………………………………………………….……). 

 

Udzielam ..…. miesięcznej gwarancji na dostarczone krzesła, liczonej od dnia podpisania protokołu 
odbioru. 
 

 

2. Ponadto oświadczam (y): 

1) po zapoznaniu się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia nie wnoszę(-simy) do 

niego zastrzeżeń; 

2) posiadam(-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;  

3) posiadam(-y) zdolności techniczne lub zawodowe; 

4) w zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane  

z wykonaniem  przedmiotu zamówienia; 

 

 
 

(pieczęć adresowa wykonawcy) 

 

(pieczęć wykonawcy) 
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5) przedmiot zamówienia wykonam(-y) w terminie zaoferowanym w niniejszej ofercie; 

6) zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że 

wyceniłem(-liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotowego zamówienia; 

7) uważam(-y) się za związanym(-ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert; 

8) istotne warunki zamówienia zaakceptowałem(-liśmy) i zobowiązuje(-emy) się, w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy będącej załącznikiem nr 3 do zapytania 

ofertowego ZO-30/2019, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

9) wszystkie złożone przeze mnie(-nas) dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

10) oświadczam, że zapoznałem(-liśmy) się z treścią „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie”; 

11) 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 publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 dnia 04.05.2016r., 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). 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest..................................................................................................................................................... 

4. Informuję(-emy), że wybór mojej/naszej oferty:  

1) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o VAT według załącznika nr 11 (wykaz usług i towarów, które decydują  

o powstaniu u zamawiającego tego obowiązku). * 

2) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o VAT według załącznika nr 11 (wykaz usług i towarów, które decydują  

o powstaniu u zamawiającego tego obowiązku).* 

Powyższy obowiązek dotyczy następujących towarów lub usług, których wartość bez kwoty 

podatku wynosi:  

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

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

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

Należy wskazać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

powadzić do obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartość bez kwoty 

podatku (odwrotne obciążenie podatkiem VAT). 

*  - niepotrzebne skreślić 

5. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:  

właściwe zaznaczyć: 

 Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
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 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Powyższe informacje wymagane są do celów statystycznych. 

 

6. Przedmiot zamówienia wykonam(-y) sam(-i)*/ z pomocą podwykonawców, którym powierzymy 

następujący zakres prac*:  

1) ..................................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................................... 

3) .....................................................................................................................................................        

*  - niepotrzebne skreślić 

Załączniki do oferty:  

1. ........................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

……..……………………….………...                                                ……….………………………………...………….………… 
        miejscowość i data                                                      podpis i pieczęć wykonawcy/osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


