Załącznik nr 2 do Zaproszenia/umowy
Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
NIP …………………………….
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Oferta dotyczy:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) Świadczenie usługi tłumacza języka migowego w formie online
cena netto: …………………… zł/za 1 m-c
słownie netto: …………………………………………………………………………../100 zł
cena brutto: ………………….. zł/za 1 m-c
słownie brutto: …………………………………………………………………………/100 zł
podatek VAT: ……% …………… zł
słownie podatek VAT: ………………………………………………………………../100 zł
b) nagranie informacji w polskim języku migowym do umieszczenia na stronie
internetowej:
cena netto: …………………… zł
słownie netto: …………………………………………………………………………../100 zł
cena brutto: ………………….. zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………/100 zł
podatek VAT: ……% …………… zł.
słownie podatek VAT: ………………………………………………………………../100 zł

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym*.

2. Deklaruję ponadto:
a) termin realizacji zamówienia: 24 m-ce obowiązywania umowy ,
b) warunki płatności- przelew: 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury/rachunku
Zamawiającemu
c) Osoby

realizujące

usługę

przedstawią

kwalifikacje,

mające

potwierdzenie

w

certyfikatach.
Jednocześnie oświadczam , że:



Osoby realizujące usługę tłumaczenia posiadają wymagane kwalifikacje,
powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego,



oferuję termin realizacji zamówienia określony w wyżej wymienionym Zaproszeniu,



akceptuję warunki płatności znajdujące się w wyżej wymienionym Zaproszeniu,



oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez
Zamawiającego w wyżej wymienionym Zaproszeniu,



zapoznałem się z wyżej wymienionym Zaproszeniem i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,



uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego
jako termin składania ofert,



wyrażam zgodę, na sprawdzenie przez Zamawiającego, na każdym etapie prowadzonego
postępowania, a także po zawarciu umowy posiadania przez mnie (nas) kompetencji,
uprawnień do prowadzenia działalności lub wymaganych czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, także posiadania odpowiednich
certyfikatów jeśli są wymagane przepisami prawa,



zawarty w Zaproszeniu wzór umowy (załącznik nr 3 do Zaproszenia) został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,



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) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.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).
1

Załącznikami do niniejszego oferty są:
1. Odpis z CEIDG, odpis z KRS**
2. ...................................................................
**odpowiednio skreślić

………….., dn……………...2022 r.

………………………………………
(podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

