
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

1. Wykonawca

Nazwa firy

Adies do 

koiespondencji

NIP

Regon

Ni telefonu

Ni faksu

Adies e-rail

Osoba do 
kontaktu

2. Zarawiający :

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.

3. Pizedriot zarówienia: 

Przedmiotem zamówienia są „komputery przenośne” dla Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp.
z o.o. Zakres i sposób wykonania zamówienia, a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
zostały szczegółowo ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.

4. Waitość całkowita ofeity biuto w złotycc polskicc – wynagiodzenie uwzględnia wszelkie 

elerenty opisane w Zapytaniu ofeitowyr:

NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

BRUTTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
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5. Wykonawca oświadcza, że:

5.1 Zapoznał się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuje treść Zapytania ofertowego wraz

z załącznikami,

5.2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapytaniu

ofertowym i zał. nr 2 do Zapytania ofertowego,

5.3. Spełnia opisane w zapytaniu ofertowym warunki udziału w niniejszym postępowaniu;

5.4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.  24

ustawy prawo zamówień publicznych.

5.5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu  oświadczenia składa ze  świadomością

odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń  w  celu  uzyskania  korzyści

majątkowych,

5.6. Jest  związany  30-dniowym  terminem  związania  ofertą  liczonym  od  daty  ostatecznego

terminu składania ofert,

6. Zamierzam/nie  zamierzam*  powierzyć  części  zamówienia  (należy  podać  jakie)

………………………………………  następującym  podwykonawcom  (należy  podać  frmy

podwykonawców) ……………………………………,

7. Akceptuję termin realizacji zamówienia.

8. Ofertę składamy na ______________ stronach.

9. Oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z  Klauzulą  informacyjną  dotyczące  danych

osobowych  (RODO)  znajdującą  się  na  stronie  htp://kpai.pl/ogloszenia  i  wyrażam  zgodę  na

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania  

o  zamówienie  publiczne  zgodnie  z  ustawą z  dnia  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) że zostałem poinformowana/poinformowany o prawie żądania

dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.. 

* niepotrzebne skreślić

Data......................                          ......................................................
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Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do występowania 
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