
 

 

Załącznik nr 2  

Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. Wykonawca: 

Nazwa:_____________________________________________________________________  

Adres siedziby:  ______________________________________________________________  

Adres do korespondencji: ______________________________________________________  

Nr NIP : ____________________________ Regon:  ________________________________  

Nr tel.: _____________________________ Nr faksu:  _______________________________  

E-Mail:  ____________________________________  

 

2. Przedmiot zamówienia publicznego: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na: 

"Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zakupu mediów" 

3. Oferowana łączna cena zamówienia: 

Łączna cena za realizację przedmiotu Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), uwzględniająca wszystkie elementy kosztów wykonania Zamówienia wynosi: 

Łączna cena zamówienia brutto - ___________ ; ________ zł, 

(słownie złotych _____________________________________) 

Jeżeli cena podana cyfrowo nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie przyjmuje się, że 

prawidłowa jest cena podana cyfrowo. 

 

4. Koncepcja wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 2 do oferty. 

 

5. Oświadczam, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj. 60 dni licząc 

od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

6. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią SIWZ. 

 

7. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ i w przypadku 

wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 



 

8. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w SIWZ i 

zgodnie z Koncepcją wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszej oferty. 

 

9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 

do SIWZ. 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia 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). 

 

 

11. Wykaz załączników do formularza ofertowego: 

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2) Koncepcja realizacji Zamówienia. 

 

 

12. Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników: 

- oferta zawiera ______ stron, w tym 2 załączniki, określone w pkt 11. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy (podpis opatrzony imienną 

pieczęcią lub czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska) 

 


