
¹ niepotrzebne skreślić 
² jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność 

z oryginałem 

 Załącznik nr 3 

 

……………………, dnia ………………… 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

adres siedziby Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

nr telefonu: ……………………………………………………………………………………... 

e-mail: …………………………………………………………………………………………... 

 

FORMULARZ CENOWY 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 05.04.2019 r. na świadczenie usług pocztowych 

dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, oferujemy 

realizację: 

1) części I1 zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

za wynagrodzeniem w wysokości: 

……………………………..……….. zł netto ……………………………………….. zł brutto 

słownie: ………………………………………………………………………………..zł brutto; 

jednocześnie oświadczam(y), że prowadzimy placówkę pocztową zlokalizowaną 
w Dzierżoniowie pod adresem (dot. części I zamówienia):  

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

2) części II1 zamówienia określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 

za wynagrodzeniem w wysokości: 

……………………………………… zł netto ………………………………………  zł brutto 

słownie: ……………………………………………………………………………….zł brutto. 

Cena brutto zawiera należny podatek VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i w załącznikach. 
    

1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za 

związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania, nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. Oferujemy/oferuję świadczenie usług pocztowych, określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:² 

1......................................................................................................... 

2......................................................................................................... 

3......................................................................................................... 

4……………………………………………………………………. 



 

 

Świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 

Kodeksu karnego) 

 

 

Oferta zawiera ............... ponumerowanych stron. 

 

 

.............................................................. 

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

……………………………………… 
         (miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

………………………………………. 

         (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie 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).  

* 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). 

 


