
Załącznik  do zapytania ofertowego

........................................
/miejscowość i data/  

Nazwa i adres oferenta:  ....................................................

tel.: ........................................................  

fax: ........................................................

adres e-mail: ........................................................

NIP:                           .......................................................

FORMULARZ  OFERTOWY

Do Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Stefana Żeromskiego 
w Żurominie
Wyzwolenia 12

                    09-300 Żuromin

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące "Wykonywanie zadań Inspektora
Ochrony Danych   w   Szkole Podstawowej  Nr  1  im. Stefana Żeromskiego
w  Żurominie,  ul.  Wyzwolenia  12,  w  Szkole  Podstawowej  w  Raczynach,
ul. Kopernika 54, w Szkole Podstawowej w Będzyminie, ul. Główna 36, w Szkole
Podstawowej w Poniatowie,  ul. Szkolna 4,  w Samorządowym Przedszkolu Nr 1
w Żurominie, ul. Wyzwolenia 14   

1.  Składam  ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu

zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym. 

2.  Oferuję następującą cenę brutto w stosunku miesięcznym:

I  KRYTERIUM CENA dla szkoły  miejskiej  -   Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Stefana

Żeromskiego  w Żurominie,  

Oferowana kwota  netto ....................... zł

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

Podatek VAT ( ....%) ................................ zł

Oferowana kwota  brutto  - ……………………………… zł  

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



I KRYTERIUM CENA dla przedszkola miejskiego -   Samorządowe Przedszkole Nr 1

w Żurominie, ul. Wyzwolenia 14    

Oferowana kwota  netto ....................... zł

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

Podatek VAT ( ....%) ................................ zł

Oferowana kwota  brutto  - ……………………………… zł  

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

I  KRYTERIUM  CENA dla  szkoły  wiejskiej  -     Szkoła  Podstawowa w Raczynach,
ul. Kopernika 54, Szkoła Podstawowa w Będzyminie, ul. Główna 36, Szkoła
Podstawowa  w Poniatowie, ul. Szkolna 4                               

Oferowana kwota  netto ....................... zł

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

Podatek VAT ( ....%) ................................ zł

Oferowana kwota  brutto  - ……………………………… zł  

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

II KRYTERIUM – DOŚWIADCZENIE

Składam poniżej oświadczenie w formie tabeli i załączam do oferty dowody określające, że 

usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie.

L

p

.

OPIS USŁUGI OKRES 

WYKONYWANIA 

USŁUGI (od – do)

NAZWA PODMIOTU NA RZECZ 

KTÓREGO WYKONYWANO/UJE 

SIĘ USŁUGĘ
1.
2.
3.
...

2. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umów do 31.12.2018 r. 

3. Zadania Inspektora Ochrony Danych będzie wykonywać ( imię i nazwisko)
....................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam/my, co następuje:

1) zapoznałem/liśmy się  z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję/my się wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z postawionymi warunkami zapytania ofertowego;
2) spełniam/my warunki pozwalające wykonać zamówienie tj w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to            
z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 



Do oferty załączam:

- .......................................................

- .......................................................

- ......................................................

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

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


	Do Szkoła Podstawowa Nr 1

