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Załącznik  nr 2 - Formularz  ofertowy

Pieczątka  dostawcy  i nr  tel./faksu dnia.......................

Nazwa  (firma)

Adres  Dostawcy

Tel.:.....................

NIP......................

Zamawiający:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej

imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich

z siedzibą  w Nowym  Sączu

33-300  Nowy  Sącz,

ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5,

NIP 7343539676

OFERTA

na wykonanie  zadania,,  Dostawa  i montaż  system  monitoringu"  w sali konferencyjnej

Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w Nowym  Sączu

Akceptuję  wszystkie warunki zapytania ofertowego  nr 2/WŁi1/2019 i załącznika nr 1 do
zapytania  ofertowego.

1.  Oferuję  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  w zakresie  objętym  zaproszeniem  do

składania  ofert  za wartość  brutto  (wartość  zamówienia  dostawy  wraz  z montażem

w siedzibie  Zamawiającego)  obliczonego  w następujący  sposób:

Nazwa
Cena netto

(PLN)

Dostawa  i montaż  systemu

monitoringu

L. p.
Cena brutto

(PLN)

Słownie  cena  brutto
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1.  Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia:  do  15  lipca  br.

2. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy  się ze Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  i nie wnosimy

zastrzeżeń  oraz uzyskaliśmy  konieczne  informacje  i wyjaśnienia  do przygotowania

oferty.

3.  Oświadczamy,  że uważamy  się za związanych  niniejszą  ofertą  na czas  40  dni.

4.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy  się z istotnymi  dla stron  postanowieniami,  które  są

przedstawione  we wzorze  umowy  (załącznik  nr 3)  i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

Zobowiązujemy  się w wypadku  wyboru  naszej  oferty  do zawarcia  umowy  w miejscu

i terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.

5.  Oświadczamy,  że przedmiot  zamówienia  wykonamy  oraz dostarczymy  bez udziału

podwykonawców.

6. Oświadczamy, że posiadamy/nie  posiadamy*  subkonta  (płatności  dzielonej),

7. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy  obowiązki  informacyjne  przewidziane

w art. 13 lub art. 14 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),  wobec  osób  fizycznych,  od których  dane  osobowe

bezpośrednio  lub pośrednio  pozyskałem/pozyskaliśmy  w celu ubiegania się o udzielenia

zamÓwienia  w niniejszym  postępowaniu.**

8.  Ofertę  składamy  na .........  kolejno  ponumerowanych  stronach.

(podpis  osoby  uprawnionej  do reprezentowania  Wykonawcy)

**Niewłaściwe  skreślić.

**W  przypadku  gdy wykonawca  nie przekazuje  danych  osobowych  jnnych  niż bezpośrednio  jego  dotyczących  lub

zachodzi  wyłączenie  stosowania  obowiqzku  informacyjnego,  stosawnie  do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,

treści  oświadczenia  wykonawca  nie składa  (usunięcie  treści  oświadczenia  np. przez  jego  wykreśjenie).
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