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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

……………………………………….. 

         Pieczęć firmowa 

….………………………, dn. ………………… 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

dotyczący sukcesywnej dostawy artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju  

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr tel. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 27 marca 2019 roku w przedmiocie sukcesywnej 

dostawy artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

w roku 2019, oświadczamy że: 

1) zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną cenę w PLN w wysokości: 
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wartość brutto: ………………………………zł (słownie: .....................................zł ....../100) 

 

wartość netto: ………………………………zł (słownie: .....................................zł ....../100) 

 

wartość podatku VAT: …………………zł (słownie: …………………………………….zł ……./100) 

 

2) w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, każdorazowa dostawa zostanie zrealizowana w terminie 

(maks. 48 godzin)1: 

 do 24 godzin od zgłoszenia, 

 do 48 godzin od zgłoszenia; 

1 proszę zaznaczyć właściwe pole 

3) akceptujemy warunki płatności – zgodnie z postanowieniami wskazanymi we wzorze umowy; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym; 

5) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

6) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy o treści 

zgodnej ze wzorem umowy oraz w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

7) wskazana w Formularzu ofertowym cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 
wskazanego przez Zamawiającego, uwzględnia wszystkie wymagane koszty związane niezbędne 
do wykonania całości przedmiotu zamówienia; 

8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

2 Uwaga - w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca 

nie składa przedmiotowego oświadczenia. 

 

 

 

 

................................., dn. ................  

............................................... 
podpis osoby uprawnionej 

 

 

Załączniki: 

1) uzupełniony cenami Wykaz asortymentu; 

2) … 


