
Załącznik nr 1                    
Oferta wykonawcy     

          
Gmina Jastrzębia 
Jastrzębia 110 
26-631 Jastrzębia 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………...  

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

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

z siedzibą  ul. ………………………………………………………… nr …………………… 

kod pocztowy……………..………………, miejscowość………………...………………… 

Regon ……………………………………… NIP ……………………………………………. 

Email…………………………………..tel./fax……………………………………………….. 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018r. znak: ZK.5543.14.2018 w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „„Zadanie OSP - 2018. Doposażenie 
jednostek OSP z terenu Gminy Jastrzębia w sprzęt specjalistyczny”  

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym  

zapytaniem ofertowym: 

 

Część 1 Zakup i dostawę dla OSP Jastrzębia 

  

Lp Opis Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT [%] 

Wartość 

brutto 

  1                 2      3        4         5       6         7 

1. Przenośna motopompa 

z elektronicznym 

wtryskiem paliwa 

 

1 szt     

 
Część 2 Zakup i dostawę dla OSP Mąkosy Stare 

 
 

Lp Opis Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT [%] 

Wartość 

brutto 

  1                 2      3        4         5       6         7 

1 Drabina stażacka 

 

1 szt     

 
Część 3 Zakup i dostawę dla OSP Bartodzieje 
 

Lp Opis Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT [%] 

Wartość 

brutto 

  1                 2      3        4         5       6         7 

1.Drabina strażacka 

 

1 szt     

 
 
Część 4 Zakup i dostawę dla OSP Goryń 
 



Lp Opis Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT [%] 

Wartość 

brutto 

  1                 2      3        4         5       6         7 

1.Pila motorowa 

 

1 szt     

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.  

3. Oferowany przez nas termin realizacji oraz przedmiot zamówienia są zgodne                       

z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym 

4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu 

ofertowym  

5. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. 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 postępowaniu².  

7. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do 
niniejszej oferty są: 

 1………………………………… 

 2………………………………… 

 

 

…………….. dnia ……………..   …………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu 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 (np. przez jego 

wykreślenie/usunięcie z treści oferty).   


