Załącznik nr 2

pieczęć adresowa wykonawcy
nr tel. / fax
adres e-mail
REGON
NIP

OFERTA
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę detergentów do utrzymania czystości
w kuchni składamy niniejszą ofertę na kwotę:
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
2. Termin wykonania zamówienia:
Data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Data zakończenia: do dnia 31-12-2020 r.
3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że 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 postępowaniu.2

....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy

.............................., dnia ..........................

1

2

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).
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca
wykreśla treść oświadczenia.

FORMULARZ CENOWY

Lp

Nazwa artykułu

1

2

Jed- Cena jednostka nostkowa
miary
netto
3

4

Ilość

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
VAT

Wartość
brutto

5

6

7

8

9

1 Neodisher Alka 440

szt.

25,00

2 Neodisher Alka 280

szt.

26,00

3 Neodisher GL

szt.

40,00

4 Neoform K spray

szt.

12,00

5 Neoblank

szt.

12,00

6 Caraform Citro

szt.

48,00

7 Caraform Active

szt.

2,00

8 Neodisher Floor Ultra

szt.

5,00

9 Neodisher special plus

szt.

3,00

10 Neodisher Grill

szt.

48,00

razem

x

....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy

.............................., dnia ..........................

