
Załącznik nr 1 

 

 
…….…………………………………………….. 

        pieczęć Wykonawcy 

 

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710.7.2019 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

nazwa Wykonawcy  

adres  Wykonawcy 

 
 

telefon  fax  

e-mail  

NIP  REGON  

 

I. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług utrzymania 

Dyspozytorskich Sieci Radiowych Straży Miejskiej w Białymstoku w zakresie pasma 

VHF (148-160 MHz), pasma UHF (410-430 MHz)” oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę brutto: ……....….……… zł  

(słownie:………………..…………………………………………….…………………….) 

wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia               

o zamówieniu. 

 

II. Oświadczam, że:  

1. Cena brutto określona w punkcie I jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu                    

o zamówieniu. 

3. Zobowiązuję się udzielić ……..… - miesięcznej gwarancji na usługi oraz użyte 

materiały i części zamienne będące przedmiotem niniejszego postępowania. 

4. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu i w 

przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam 

określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzam zapoznanie się z treścią ogłoszenia o zamówieniu 

SM.AL.RAT.2710.7.2019, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki zawarte 

w ogłoszeniu. 

6. Zamówienie zobowiązuję się wykonać samodzielnie. 



7. 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). 

8. 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). 

III. Do formularza ofertowego załączono następujące załączniki (dokumenty): 

1. ……………………………………………………………………………….……………… 

2. ……………………………………………………………………………….……………… 

3. ……………………………………………………………………………….……………… 

4. ……………………………………………………………………………….……………… 

 

 

 

 

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

              miejscowość i data                  podpis upoważnionych  

      przedstawicieli Wykonawcy 

  

    
 

 


