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Załącznik nr 3  
do zaproszenia do złożenia oferty 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 Siedziba (adres) 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Adres do korespondencji: 

Adres 
 
 

Kod pocztowy 

Miejscowość 
 
 

Kraj 

Telefon 
 
 

Faks 

e-mail 
 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2020” składam niniejszą ofertę  
i oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty oraz załącznikami do niego i nie 

wnoszę do nich, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję). 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą: 

brutto : ………………………..złotych 
(słownie:.......................................................................................................................) 

w tym: 

netto : ………………………..złotych 
(słownie:.........................................................................................................................) 

plus podatek VAT: ………………………..złotych 

(słownie:.........................................................................................................................) 

stawka podatku VAT w wysokości: ............% 

3. Oferuję wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych w zaproszeniu do 
złożenia oferty. 

4. Akceptuję treść załączonego do zaproszenia wzoru umowy oraz zobowiązuję się w przypadku 
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na 
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warunkach określonych we wzorze umowy. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 
oferty, to jest: 60 dni. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczam, że osoby, których dane udostępniam w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia lub udostępnię w związku z zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia 
publicznego poinformowałem lub poinformuję o zasadach przetwarzania danych osobowych 
przez Zamawiającego określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.   

 

        Uprawniony przedstawiciel  
                                                                                               Wykonawcy 

 

                         
                                                                      ……………………………………….. 
                                                                        (pieczątka i podpis) lub kwalifikowany podpis elektroniczny 

Data: …………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 
1  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy  

i adresy wszystkich Wykonawców. 

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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


