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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego nr PPF.042.1 0.2018
z dnia 15.02.2019 roku

OFERTA
na:
Wykonanie zadania pn. .Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego" realizowanego przez Miasto Garwolin
Dotyczy wykonania zadań w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi
priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Miasto
Garwolin.

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
adres

.

nr telefonu
e-mail

, nr faxu

.

.

dla Miasta Garwolin; 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
1.

Oferujemy

wykonanie

przedmiotu

zamówienia:

za

cenę

złotych brutto
słownie:

.

2. Deklaruję termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację
niniejszego zapytania:
a) cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
b) oferta stanowi całość przedmiotu zamówienia,
c) spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
d) uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego
sporządzenia niniejszej oferty,
e) uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od dnia
otwarcia ofert,
f) jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
fałszywych oświadczeń.
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g) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub
art. 14 ROD01 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Korespondencję prosimy kierować na adres: (wypełnić jeżeli jest inny siedziba)

•
•
•

nr telefonu
nr faxu
e-mail

,
,
.
(Pieczęć i podpis/y oferenta)

Miejscowość, data

1 Rozporządzenie 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). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych
innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 41ub art.
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

