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     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

 

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

 /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy / 

 

   ……………………………..………………… 

                                                                (miejscowość, data) 

 

OFERTA 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………… 

ADRES: ………………………………………… 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: ……………………………………… 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………… 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.07.2022 r.   

pn.: „Dostawa elektrolitów, tarcz oraz odczynników chemicznych” składam/y 

następującą ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo 

opisanego w zaproszeniu do składania ofert: 

 

Część I - Elektrolity 

Cena netto ........................ zł słownie …………………………………………… 

Stawka VAT  ……… % 

Cena brutto (z podatkiem VAT)………………………….......................... zł 

słownie: .................................................................................. 
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Część II - Tracze 

Cena netto ........................ zł słownie …………………………………………… 

Stawka VAT  ……… % 

Cena brutto (z podatkiem VAT)………………………….......................... zł 

słownie: .................................................................................. 

 

Część III – Odczynniki chemiczne  

Cena netto ........................ zł słownie …………………………………………… 

Stawka VAT  ……… % 

Cena brutto (z podatkiem VAT)………………………….......................... zł 

słownie: .................................................................................. 

 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

 

Oświadczam/my, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte, 

2. wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia 

zamówienia., 

3. uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty, 

4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z transportem, 

5. jesteśmy związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

6. zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Sieć Badawcza 
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Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego 

postępowania zgodnie z Rozporządzeniem 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), 

7. Cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie realizacji zamówienia 

i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie 

ponosi Zamawiający. 

 

 

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

                                               (Data i podpis) 

 


