
  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
dla zapytania ofertowego  

„Dostawa wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – część IV”  

 

Zamawiający:  Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem  

ul. Kościuszki 72 

07-140 Sadowne 

 

1. Wykonawca: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: .……………………………………………………………………………….…………. 

 NIP: ……………………………… 

 Nr tel.: …………………………… E-mail: ………………………………………………….. 

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….............. 

Nr tel.: …………………….... E-mail:…………………………………………...……………. 

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

1) zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia,  

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ogłoszenia,  

3) oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę kosztorysową brutto: .................................zł 

o (słownie: ..................................................................................................................................)  

Oferowana cena zawiera obowiązujący podatek VAT w wysokości ..….% to jest 

…..................zł (słownie: .......................................................................................................). 

 

4. Zamierzamy / Nie zamierzam(y)⃰ powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom ⃰.           ( ⃰  niepotrzebne skreślić)  

4a. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

4b. Nazwa firmy podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………

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



  

5. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2022 r. 

 

 

 

…………….................…………………                                                                              
                                                                                                             podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały  

w Sadownem, ul. Kościuszki 72, 07-140 Sadowne.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Mańkowski, e-mail: iod@sadowne.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach Programu 

„Labolatoria Przyszłości” – część I”  

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie  

do art. 22 RODO. 

8. Posiadacie Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

9. Nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

……………………............…….................……………...   
                                                                       podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

„Dostawa wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – część IV”  

 

 

W imieniu Wykonawcy 

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

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

(nazwa, adres Wykonawcy) 

 

oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
                                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

„Dostawa wyposażenia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości – część IV”  

 

 

 

W imieniu Wykonawcy 

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

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

(nazwa, adres Wykonawcy) 

 

oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczam(y) jednocześnie, że wobec Wykonawcy na dzień składania oferty brak jest podstaw 

do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gdyż  
nie otwarto wobec niego likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

 

 

 

 

……………………………………….. 
                                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


