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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):……………………… 

tel.:……………………… fax.: ……………………………e-mail …………………………… 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): …………………………………. 

 

Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym prowadzonym przez Centrum 

Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w przedmiocie: „Dostawa 

oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnałów analogowych  dla Centrum 

Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” (znak postępowania: 

2/DAG/D/21)  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania wraz z załącznikami i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że akceptuję Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 5 

do Zapytania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

4. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził/nie będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku VAT.  

Wskazuję następującą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku, wskazuje 

stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą, będzie miała 

zastosowanie: 

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

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę  

 

- netto: ………………… złotych (słownie złotych …………………………………),  

 

- podatek VAT: ……….. złotych (słownie złotych …………………………………),, 

 

- brutto: ……………...……...złotych (słownie złotych …………………………………),) 1. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony treścią zapytania. 

 
1 Gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do naliczenia VAT, w wierszu oznaczonym sformułowaniem „brutto” 

należy wpisać kwotę z wiersza oznaczonego sformułowaniem „netto”. W wierszu „podatek VAT” należy wpisać 

stawkę VAT właściwą dla Wykonawcy.  
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6. Oferuję 12-miesięczny okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia. 

7. Oferuję następujące urządzenia,  

1) 1 szt. oscyloskopu cyfrowego  …………………………………………………….. 

(podać nazwę producenta, model) 

2) 1 szt. generatora cyfrowego  ……………………………………………………….. 

(podać nazwę producenta, model) 

Zgodnie z parametrami urządzeń określonych w specyfikacji technicznej urządzeń.  

8. Oświadczam, że podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia 

(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców): 

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

.................................................................................................................................... 
(należy podać części zamówienia i ewentualnie dane podwykonawców zgodnie z treścią tego punktu lub wpisać „nie dotyczy” jeżeli 

zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie) 

9. Oświadczam, że należę/należymy do grupy mikroprzedsiębiorstw bądź małych lub średnich 

przedsiębiorców2 

TAK* 

NIE * 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

11. Oświadczam, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

1) ……………………………………………………………………………....... 

 2) ……………………………………………………………………….……….. 

  
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…………….., dnia ………………...   ...................................................... 

 Wykonawca 

 
2 Definicja zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 584 ze zm.).   
3 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 


