
Nazwa i adres Wykonawcy 

teiefo l1 ... ..... . , ...... .... .... ....... ... foks .... .. .. ........ , ....... . 
adres e-maiL .. ..................... ................ .......... ......... . 

OF ERTA 

Zal:tcznik Nr 1 - formul:ll"z ofcrty 

(miejscowos6 i datu) 

GMINA BABOSZEWO 
III. W:lrszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Nawi'lzllj'lC do zapytan ia ofel'towego w postl'powanill 0 lIdzielenie zam6wienia pllblicznego 0 wartosci 
szacllnkowej ponizej 30 000 emo NI' ZP.271.2.20.2019, ktorego przedmiotem jest dostalVa pomocy (/y(/aktycZlIych 
dla Szkoly Po(/stmvolVej im. ks. M.K. SarbielVskiego IV SarbielVie, ofel'ujemy wykonanie przedmiolll zam6wienia za 
wynagrodzenie ryczal1owe: 

CZfSC 1 * - pomocc dydllktycznc do pl'zcdmiotu :;cografia 

Cena netto ... ....... ..... . .... . .............. . . ... .. ........ . ......... . zl 

(slownic: ...... ... .. .... ... ..... ........ ............... ... ..... .......... zl 

Podatek VAT .............. .. .... ......... .. .. .. ....... .... ... ........ zl 

Cena brutto ............. ... ... ... . . ........ .... . .. .. . ... . .... .. ..... ... zl 

(slownie: ... . .... ... . .................. . ........ .... ......... .. ..... . ... zl 

CZfSC 2* - pomocc dyduktyczllc do prLcdmiotu bioiogill, 

Cena netto ........ . .. ......... ... . .. .. ........ .... .. ... .. ....... . .. .... zl 

(slownie: ......... : .. .... ..... ....... ............ ..... .... , .. " .......... zl 

Podatek V AT ...... ......... .. .. . ..................... .. .............. zl 

Cena brutto .......... . . ......... . .... . .................. . .............. zl 

(slownie: ............... .......... ..... . .... . .. . ................ ... . .... zl 

CZ~SC 3* - pomoce dydaktycznc do przcdmiotu IIzyka 

Cena netto ................ .. .. ... . . .... . ... ... ... .. ......... . . .. ....... zl 

(slownie: . ............... ..... ..... . ... .............. .. . . ... .. .... ....... zl 

Podatek V AT .. .. ..... .......... .. . .. .. .............. .. ............... zl 

Cena brutto ..... ........ ........ .. . . .. .. . ... . ..................... . .... zl 

(slownie: ... . ... ....... ........ ........ . .. ... .. . .. ... ... .. .. . .... . .... .. zl 



Cz~sc 4* - POIllOCC dydal,tyczuc do przedmiotu chcmia, 

Cena netto .................. .... .............................. . . , ...... z! 

(slownie: ................... . ......................... .... ......... . .. .. . zl 

Podatek V AT .... . .. . .. . .... . ...... ... ..... . ... .. .... .. .. . ............ zl 

Cena brutto ......... . . . ..... . . .. . .. ... . .............. .. ......... ... .... zl 

(slownie: .. ...... .. ....... .... .. . .. . . .. . ..... . .... ... ... . . .. ....... .. . . . zl 

1. Oswiadczam,:ie zdobylem konieezne infol'lnacje niezb~dne do wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadezam, i:i caly zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi 
3. Oswiadczam,:ie zobowiolzuj~ si~ w przYl'adku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach okreslonych przez Zamawiajqccgo. 
4. Oswiadezam,:ie uie mam :iaduyeh powiqzan Impitalowyeh ani osobowych z Zamawiajqeym. 
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr ...................... .1 KRS pod nr .............. .. .. .... .. . 
6. Oswiadezam,:ie przyjmuj~ waruuld realizacji zamowienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
7. Oswiadczam,:ie wybor zlo:ionej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie** prowadzic u Zamawiajqeego do 

powstania obowiqzku podatkowego*** w zakresie obejmujqeym nast~l'ujqee dostawy illub uslugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. uslug i/lub dostaw wynosi: ................................................... zl 
8. Klauzula w zakresie danyeh osobowyeh: 

Oswiadezam, :ie wypeluilem obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO'lwobee 
osob lizyeznyeh, od ktoryell dane osobowe bezposrednio Inb posrednio pozyskalem w eelu ubiegania si~ 
o udzielenie zamowienia publieznego w niniejszym I'0st~powauiu. 

9. Osoba ul'rawnion'l do kontaktu 7. Zamawiaj'lcym jest .......................... ............................ . 
tel. ............................................... e-ulnil ........................... ......................... . 

10. Integraln,! ez~sc oferty stanowiolnast~pnj:lec dokumenty: 

J) 
2) 

-).: jdli Wykonowca na uallll cz~sc nie sklada oreny moze tej cl,~sci lIi ~ wypelniac 
** wlaSciwc lJIZIHH;ZYC 

podpis osobyl os6b uprawnionej Iych 
do reprezentowania Wykonawcy 

U. -w przypsdku gdy wyb6r ofert), prowadz i u Zamawiaj:lcet.u du obowi<\zku podatl(owego, nalciy wskazac nazw~ towaru lub uslugi oraz 
wskazac ieh wartos_c bez kwoty podatk u VAT. 

DOlyczy Wykonawe6w. kt6rych oferty brrd't generoww; obowi il.zek doliczen ia wartosci podatku VAT do wartosci netlo oferly. tj . w 
przypadku: 
a) wewl1il.trzwspolnotowego nabycia towar6w, 
b) mcchanizm6w odwr6concgo obci<\zenia, 0 kt61)'111 mowa \\' art. 17 liSt. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku od towar6w i uslug, 
c) imporIu uslug lub imporlu towar6w, z k16rymi wi<\.zc s i ~ obowi:tzek doliczcn ia przez Zamawiaj<\cego przy por6wnywaniu cen 
ofc rto wych podatku V AT 

I) rozporzq,dzenie Parlarncntu Europcjsk icgo i Rady (UE) 20 16/679 z dllin 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrollY os6b fi zyc:.mych w 
zw i<\.zku z przetwarzaniem dallych osobowych i w sprawie swobodnego przep lyw lI takich clanych oraz llchylcnia dyrektywy 95/46/WE 
(og6lnc rozpo rz<\.dzcnie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.20 16, str. I). 
W przypadkll gdy Wykonawca nie przckazuje danych osobowych innych nit bezposrednio jego dotycz<\cych lub zachodzi wyl'l.czenic 
stosowall ia obowiQzkll informucyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 illb art. 14 ust. 5 ROOO, trcsci oswiadczen ia Wykonawca nie sklada 
(usu l1i ~c i e trcSci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie). 


