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Załącznik nr 1 

……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

NIP:…………………………….                                                  Dnia,……….….…….2020 r.  

Regon…………………………... 

e-mail: …………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia ………………..  realizowane przez Szkołę 

Podstawową im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu dotyczące zadania pn. „Dostawa 

materiałów do zająć w Placówce Wsparcia Dziennego w Mircu”, w ramach realizacji projektu 

nr RPSW.09.02.01-26-0129/19 pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 

oświadczamy, iż zgadzamy się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych 

w ww. rozeznaniu rynku i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymogami zawartymi w rozeznaniu rynku za cenę ryczałtową w kwocie: 
 

Cześć I 

Cena  netto: ………………………………...… zł. 

+ podatek VAT 23%: ………………………zł.= brutto: ……………………………………zł. 

 

Cześć II 

Cena  netto: ………………………………...… zł. 

+ podatek VAT 23%: ………………………zł.= brutto: ……………………………………zł. 

 

Cześć III 

Cena  netto: ………………………………...… zł. 

+ podatek VAT 23%: ………………………zł.= brutto: ……………………………………zł. 

 

Cześć IV 

Cena  netto: ………………………………...… zł. 

+ podatek VAT 23%: ………………………zł.= brutto: ……………………………………zł. 

 

Cześć V 

Cena  netto: ………………………………...… zł. 

+ podatek VAT 23%: ………………………zł.= brutto: ……………………………………zł. 

 



Gmina Mirzec 
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec 

Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu 
Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec 
Tel. 41 271 30 60 

    
 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. zapoznaliśmy się z wymogami rozeznania rynku i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

3. oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1) ……………. 

2) ……………. 

 

 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przekazanych powyżej danych w zakresie realizacji projektu pn. „Wsparcie rodziny – 

sukcesem gminy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. oraz 

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 L119 z04.05.2016 str. 1) zw. 

„RODO”). 
 

 

 

 
 

............................ dnia....................                    .....................................................................                                                                             
                podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 


