
 

 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia  

 
1. Dane Oferenta:  

a. Pełna nazwa  

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

b. Adres Oferenta (kod pocztowy, miasto, ulica): 

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

c. Telefon kontaktowy /fax: ……………………………………………………………………….. 

d. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

e. Adres korespondencyjny Oferenta (jeżeli jest inny niż powyżej): 

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

f. NIP (dotyczy osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność):  

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

g. REGON (dotyczy osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność): 

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

h. KRS (dotyczy osoby prawnej): 

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

 

2. Po zapoznaniu się z treścią zapytania my niżej podpisani składamy ofertę: 
 

Cena zakres 1 : 
 

Netto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

Brutto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

 

Cena zakres 2 : 
 

Netto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

Brutto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

 

Cena zakres 3 : 
 

Netto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

Brutto ……………………………..zł (słownie:…………………………………….. złotych polskich) 

 

* zawiera wszystkie opłaty, podatki i cła, koszty dostawy 

 

 

a. termin realizacji zamówienia: …………………………….. 

b. warunki płatności: ………………………………………… 

 

3. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b) posiadamy kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,  



 

 

 

 

c) dysponujemy potencjałem organizacyjnym, technicznym i merytorycznym niezbędnym do należytego 

wykonania zamówienia, 

d) dysponujemy osobami zdolnymi zrealizować zamówienie, 

e) Oświadczamy brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym wg. treści IV pkt 2. Zapytania 

ofertowego 
 

 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ekoinwentyka sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu szacowania wartości zamówienia (zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO)). Ponadto, upoważniam Ekoinwentyka sp. z o.o. do 

udostępnienia niniejszej oferty i danych osobowych organom kontrolującym w ramach realizacji projektu, 

którego dotyczy przesłana oferta. 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

a) ............................................................................................................................................................ 

b) ............................................................................................................................................................ 

c) ............................................................................................................................................................ 

 

  

 

 

....................................., dnia ............................ 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferenta / podpis oferenta) 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 


