
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Zamawiający:  
OEIiZK w Warszawie 

Nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba i/lub adres wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr REGON (w przypadku firmy): …………………………………………         NIP: …………………………………………………………… 
Telefon: …………………………………………       Fax: …………….…………… 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. …………………………………….., niniejszym zobowiązujemy się wykonać przedmiot 
zamówienia na warunkach określonych w  ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie. 
Oferowana cena brutto za realizację zamówienia: …………………………………………………………………………………...…….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł).  
 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 

LP Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności przy 
realizacji zamówienia 

1 
 

 

  
 
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosząc do niego zastrzeżeń i zobowiązując się 
do realizacji niniejszego zamówienia na ww. zasadach. 
2. Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje/my się do zawarcia umowy 
uwzględniającej wymagania Zamawiającego opisanie w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczam/y, że zgodnie z ust. 2 pkt 4 wykonywanie drobnych prac modernizacyjnych (np. montaż dodatkowych gniazdek, 
kontaktów, lamp, naprawa gniazd elektrycznych – łączników, przełączników, kontaktów, montażu i demontażu lamp, wymiana źródeł 
oświetlenia i wszelkiego rodzaju żarówek) będzie odbywać się w ramach konserwacji i ustalonej miesięcznej kwoty ryczałtowej bez 
naliczania dodatkowych kwot za roboczogodziny. 
4. Oświadczam/y, że ofertowana wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszelkich rabatów finansowych. 
Zawiera wszelkie koszty Zamawiającego na cały okres realizowania usługi z wyłączeniem postanowień o których mowa w ust. 2 pkt 
15-16.  
5. Oświadczam/y, że nie wnoszę/wnosimy uwag, ani zastrzeżeń do faktycznego stanu technicznego instalacji, podlegających 
konserwacji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje/my się do zawarcia umowy zgodne 
z dołączonym do oferty projektem umowy uwzględniającym wymagania Zamawiającego opisanie w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 
7. Oświadczam/y, ze zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego do 30 000 Euro załączoną do niniejszego Zapytania ofertowego. 
8. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
9. Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) Załącznik nr 1FO (wypełnia Oferent) – …………………………………………………………… 
2) Załącznik nr 2FO (wypełnia Oferent)  – …………………………………………………………… 
         
 

      …………………………………………… 
                   podpis osoby upoważnionej 
 


