
Załącznik nr 1

Lp. Jedn. 

miary

Ilość  Cena jedn. 

brutto (zł) 

 Wartość brutto 

(zł) 

1 szt. 12

2 szt. 12

3 szt. 12

1.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na cenę brutto: zł

słownie:

2.

……………….

………………. miesięcy na akumulatory do radiotelefonów,

………………. miesięcy na osprzęt (bazy-złącza, słuchawki) do radiotelefonów.

3.

4.

5.

6.

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710.4.2019

tel./fax:

e-mail:

adres:

miesięcy na w/w radiotelefony,

Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

Radiotelefon przenośny Hytera PD785G (z GPS) cyfrowo-

analogowy w komplecie z akumulatorem, szybką ładowarką 

biurową, anteną i klipsem do pasa

REGON

Wykonawca:

Udzielamy gwarancji w wymiarze:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki  w zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na 

wykonanie przedmiotu zamówienia  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z  

realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dostawę radiotelefonów cyfrowo-analogowych wraz z osprzętem na potrzeby Straży Miejskiej w 

Białymstoku (SM.AL.RAT.2710.4.2019)

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

Słuchawka nauszna typu „D” do użytku z bazą ACN-01 

Nazwa urządzenia

NIP

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Baza – złącze do radiotelefonu ACN-01, PTT i mikrofon ze 

złączem do podłączenia słuchawki – dedykowane do 

radiotelefonu Hytera PD785G 



7.

8.

9. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

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 2016 r.) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje 

dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Białymstoku w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(dotyczy ofert składanych przez osoby fizyczne).

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki 

zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 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 2016 r.), a także, że jestem w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich 

przetwarzanie, w przypadku pozyskania danych na podstawie zgody osób. 

podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy

miejscowość i data


