Załącznik do zapytania ofertowego

....................................................................
/Nazwa i siedziba Wykonawcy/

OFERTA
na przygotowanie informacji prasowej dla mediów.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny
ul. Słubicka 6/8
59-220 Legnica
2. WYKONAWCA:
Nazwa: .............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Telefon: ............................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................
NIP:..................................................................................................................
3. OFERTA
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania informacji prasowej
dla mediów w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
na Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”
oświadczam (-y), że akceptuję (-emy) w całości wszystkie warunki zawarte w
Zapytaniu Ofertowym oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego
zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego, wyjaśnień do Zapytania
Ofertowego oraz zmian Zapytania Ofertowego.
2. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z istotnymi postanowieniami umowy/
wzorem
umowy,
warunkami
określonymi
w
Zapytaniu
Ofertowym
i zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu
Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam (-y) o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4. Oświadczam (-y), że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
5. Oferowana cena (łącznie z podatkiem VAT), za realizację całości zamówienia,
zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, wynosi:
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C of = ……………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………..
................................................................................................................)
6. Oświadczam (-y), że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera
wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. Oświadczam, że wypełniłem 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 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

...................................................................
Podpis i imienna pieczęć Oferenta
lub upoważnionego Przedstawiciela Oferenta

Miejscowość, dnia ............................................................
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