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Zatgcznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr NM.261.1.2020

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NM.261.1.2020
dotyczy wykonania strony internetowej oraz migracje. danych z aktualnej strony internetowej Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Nr KRS lub CEIDG:
Adres strony www
2. Osoba upowazniona przez Zamawiajqcego do kontaktow:
Imie. i nazwisko
e-mail do korespondencji:
Telefon kontaktowy:

Odpowiadajqc na ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz migracje. danych z aktualnej
strony www. Zamawiaja_cego sktadam ofert? na realizacje. zamowienia na naste.puja.cych warunkach:
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto

zt, w tym podatek VAT

%

2. Na potrzeby kryterium oceny ofert DOSWIADCZENIE wykazuje, doswiadczenie dodatkowe w liczbie

ustug*.

Informacje na temat doswiadczenia dodatkowego przekazuje. w zafa_czniku nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz
doswiadczenia.

* UWAGA: Wykonawca moze wykazac doswiadczenie dodatkowe ponad wymagane doswiadczenie minimalne (doswiadczenie minimalne
wynosi 3 ustugi). Wykonawca w ofercie wskazuje wytqcznie doswiadczenie dodatkowe (tj. np. jedna dodatkowa ustuga, dwie dodatkowe
uslugi). W kryterium DOSWIADCZENIE oceniane be.da. maksymalnie 2 ustugi dodatkowe. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w ofercie
wykonanie wie.kszej liczby ustug w ramach dodatkowego (tj. wie.cej niz 2), Zamawiajqcy do oceny ofert w kryterium DOSWIADCZENIE
przyjmie 2 ustugi.
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3. Oswiadczamy, ze:
1. zapoznalismy sie, z tresciq zapytania ofertowego nr NM.261.1.2020zata.cznikami i akceptujemy zawarte tam
postanowienia;
2. jestesmy w sytuacji fmansowej i ekonomicznej zapewniajqcej wykonanie zamowienia
3. posiadamy potencjat techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
4. w przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiqzujemy sie. do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajqcego;
5. uzyskalismy wszelkie niezbe,dne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamowienia;
6. akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamowienia podany przez Zamawiajgcego;
7. w cenie oferty zostaty uwzgle,dnione wszystkie koszty realizacji zamowienia;
8. akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w formularzu zapytania ofertowego.
9. wypetnitem/iam obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osob fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania S'IQ o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu2.

(miejscowosc i data)

(podpis osoby upowaznionej do podpisu)

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niz bezposrednio jego dotyczqcych, oswiadczenia wykonawca nie
1

sktada (usuni^cie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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