Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 8/2019
po zmianie z dnia 13.12.2019
Wykonawca:
………………………………………….…….
……………………………………….……….
…………………………………………….....
Zamawiający:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

OFERTA
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2019
na dostawę artykułów pościelowych dla Transportowego Dozoru Technicznego.
1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia opisanymi w zapytaniu ofertowym w tym ze wzorem
umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym, oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
……………………….….……………………….……..……….. zł netto,
(słownie ………………...…………………………………………………………………………. złotych)
Stawka należnego podatku VAT ………………. %
………………….……………….….……………………………zł brutto,
(słownie ………………...…………………………………………………………………………. złotych)
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W tym:
Lp.

Nazwa

1

Ilość
szt.

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto

3

4

5

2

1

Kołdra całoroczna

175

2

Poduszka

175

3

Komplet pościeli hotelowej

350

4

100

8

Prześcieradło (bez gumki)
220 cm x 260 cm
Prześcieradło (bez gumki)
140 cm x 260 cm
Ochronne prześcieradło (z gumkami)140 cm x 200 cm x 22 cm
Ochronne prześcieradło (z gumkami)
90 cm x 200 cm x 22 cm
Ręcznik 50 cm × 100 cm

9

Ręcznik 70 cm (+/- 2 cm) x 140 cm

400

10

Dywanik łazienkowy tzw. ,,stopki”
50cm x70 cm

400

5
6
7

300
40
105
400

4. Oświadczamy, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Wraz z ofertą składamy:
1) aktualny Certyfikat OEKO TEX Standard 100;
2) aktualne świadectwa kontroli jakości wyrobów, wystawione przez producenta tkanin,
z których są one uszyte;
3) aktualne zaświadczenia lub certyfikaty producenta o składzie surowcowym, gramaturze,
wypełnieniu, wadze i o wymiarach wyrobów. aktualne zaświadczenia o spełnianiu wymagań
humanoekologicznych w zakresie kontaktu ze skórą;
4) próbki oferowanych artykułów pościelowych:
... szt. poszewka na poduszkę,
… szt. poszewka na kołdrę,
… szt. prześcieradło
6. Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem:
tak

□, nie □*.

*zaznaczyć właściwe
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SIWZ.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* 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 treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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10. Oświadczam (-my), że ja (my) niżej podpisany(-ni) działając na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/upoważnieni
do reprezentowania ww. Wykonawcy.

………………………,dnia ………..…… 2019 r.
Miejscowość

………………………..………………………
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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