
Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego 

Znak sprawy OPS.252.17.2018                                                           
              
        ...................................................... 

 (miejscowość i data ) 
 

Zamawiający  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 
Ul. Wojska Polskiego 32a 
48-370 Paczków 

 
O F E R T A 

 
1. Nazwa wykonawcy ............................................................................................................  

2. Adres wykonawcy (siedziba prowadzenia działalności): 

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

3. Adres Wykonawcy do doręczeń/korespondencji: 

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

4. Adres zamieszkania Wykonawcy: 

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

5. PESEL Wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

6. Nr KRS (jeśli dotyczy): 

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

7. NIP        .............................................................................................................................  

8. REGON .............................................................................................................................  

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest:  

Oferujemy: 

1. Dostawę w roku 2019 talonów (bonów) o wartości nominalnej i nabywczej po 10 zł, 20 
zł, 50 zł i 100 zł dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie o  
łącznej, maksymalnej ich  wartości nominalnej do 129 000 zł , możliwych do realizacji 
w punktach sprzedaży detalicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Paczków  
(powiększonej o ewentualne koszty manipulacyjne Wykonawcy) za cenę ofertową 
brutto, która łącznie wynosi: 
 
CENA OFERTOWA BRUTTO: .................................................... zł, 
 
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: 
............................................................................................................................ 
 

2. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy. 



3. DEKLARUJEMY, że w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia „Ilość placówek 

sprzedaży  położonych na terenie Gminy Paczków” wynosi…………………………. 

(zgodnie z załącznikiem nr 2) 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

5. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym 

do zapytania , akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym 

warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.    

7. Oświadczam/y, że termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia jej złożenia. 

8. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

posiadania: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

9. Jako Wykonawca oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Zamawiającego informacji zawierających moje dane osobowe oraz, że 

poinformowałem pisemnie i uzyskałem pisemną zgodę każdej osoby, której dane 

osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą 

lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Jako Wykonawca oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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) tj.: RODO, wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. Do oferty załączam/y: Wykaz punktów handlowych zlokalizowanych na terenie  

Gminy Paczków, realizujących talony (bony). 

 

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

( podpis wykonawcy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do 
reprezentowania Wykonawcy) 


