
 
 

1 
 

(data wpływu oferty i podpis osoby prowadzącej sprawę) 

……………………………………………………………………………………….. 

Powiat Rawski/ 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

………………………………………….        
Imię i nazwisko/ Nazwa Oferenta         
          
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
Dane do kontaktu, telefon, email 

 
O F E R T A 

 
Zadanie 6: Zakup i montaż rolet i drzwi 

 
Odpowiadając na zapytanie oferuję wykonanie zadaniaw łącznej cenie brutto……………………………………………………………………………………… 
 
(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...) 
 
W tym VAT (……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..) 
 

Oświadczam, że 
 
(proszę zaznaczyć jeśli dotyczy)Reprezentowany przeze mnie podmiot jest podmiotem ekonomii społecznej1 
 

 
 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA OFERENTA 
Oświadczam, że:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o Zamówieniu; 
2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia, oraz oświadczam, że spełniam warunki 

udziału w postępowaniu; 
3. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym do realizacji zamówienia; 
5. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpieczeostwa i higieny pracy  oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia; 
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
7. Oświadczam, że cena brutto podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
8. Jestem związany/a niniejsza ofertą przez okres 30  dni zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego. 
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury udzielania zamówieo w 

ramach projektu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 
926 z późn. zm. 

10. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 

11. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania i akceptuj je bez zastrzeżeo. 
 

 
 

                                                                                 …………………………………………………………    
data, podpis 

                                                           
1Podmiot ekonomii społecznej (PES): 
a. Przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 

późn. zm.); 
b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U.z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); 

c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego 
w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; 

d. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia  inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

W przypadku spełnienia przez podmiotu kryterium AS do oferty należy dołączyd dokument potwierdzający status podmiotu. 
 


