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OFERTA 

1. Przedmiot oferty : 
 

„OPIEKA WETERYNARYJNĄ NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU  
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZONYM PRZEZ   

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w RACIBORZU” 
 

Zamawiający : 

Przedsiębiorstwo Komunalne 
47-400 RACIBÓRZ, ul. Adamczyka 10. 
 

2. Wykonawca : 
( nazwa , dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 
( w   przypadku  składania   oferty   przez   podmioty   występujące  wspólnie  należy   podać  nazwy  i  dokładne  adresy 
wszystkich  wspólników  spółki  cywilnej    lub   członków   konsorcjum) 

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

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

             tel.     .......................................................       fax.   ............................................................... 

             REGON  .................................................       NIP ................................................................. 
 www. .....................................................      e-mail :............................................................. 
 

3. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę:    
 

 
  
Razem cena oferty brutto (poz.3) słownie: 
 
 ................................................................................................................................................. 

 
  

 
    
 

 
CENA NETTO 

 

 
WARTOŚĆ VAT 

 

 
CENA BRUTTO 

1. + 2. 
1. 2. 3. 
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 4.  Realizacja  zamówienia nastąpi  w terminie do 31.12.2020r,    
 

 5. Akceptujemy  formę  i  terminy  płatności  określone  w  § 3 wzoru umowy.  
 
 6. Proponowany okres gwarancji na wykonywaną usługę – ...............m-cy    

 
    7. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego   
         w zakresie ..................................................……………………………………….. 
         Wartość ww. dostawy/usługi bez kwoty podatku wynosi: ……………………………… 
        (Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego   
          zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie  pozostawić niewypełnione lub    
          wpisać „nie dotyczy”). 
   
   8. Termin związania niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty. 
 
   9. Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla oferentów  wzór umowy został przez nas   
       zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia   
       umowy na określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez  
       Zamawiającego. 
 
10.  Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom. 

 
       1). ............................................................................................................................... 
 
       2). ................................................................................................................................ 
 
11.  Oświadczamy, że oferowane usługi są zgodne z określonymi w Instrukcji dla Oferentów   
       wymaganiami i warunkami. 
 
12.   Osoba do kontaktów z Zamawiającym : 

  Imię i nazwisko: 

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

  Telefon………………..............…….. fax…………………………….………… 

 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”. 
 
14. Oświadczam, że wypełniłem/łam 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.* 
 
(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
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ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia  przez jego wykreślenie). 

 

15  Niniejszą ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

(wymienić wszystkie wymagane dokumenty) 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący wzór oferty cenowej - wypełniony Załącznik Nr 2 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 

 
 
                   Upełnomocnieni przedstawiciele 

              Wykonawcy   
                                         
                                ....................................................... 

                     (podpis, pieczęć) 
 

                  Data................................................ 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 


