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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego 

Gmina Gostyń,  

ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń 

NIP: 696-175-03-43, REGON: 411050646 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu,  

ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń 
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A. Dane Wykonawcy 

Nazwa albo imię i nazwisko 
 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres  
 

NIP, REGON, KRS  
 

e-mail 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów 

i podpisująca ofertę (imię i nazwisko) 

 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie 

realizacji zamówienia (imię i nazwisko, e-mail: telefon) 

 

 

B. Oferowany przedmiot zamówienia 

 

W związku z zapytaniem ofertowym  na: 

 

świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni 

 

Oferujemy wykonanie w.w. przedmiotu zamówienia według opisu przedmiotu zamówienia określonego w           

zapytaniu ofertowym: 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

 

Zamówienie zrealizuję w okresie 12 miesięcy (01.01.2021  - 31.12.2021) 

Cena wraz z podatkiem VAT za 

przedmiot zamówienia za 1 h (PLN) 
Ilość godzin (h) 

Cena wraz z podatkiem VAT za 

przedmiot zamówienia (PLN) 

a b c=axb 

 4 500  
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C. Oświadczenia 

� uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania               

ofert, 

� w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

 

 

D. Spis treści 

Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr            

.................... do nr ................... 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1/ ............................................................................................... 

2/ ............................................................................................... 

3/ ............................................................................................... 

 

E. Oświadczenie 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.* 

 

 

F. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą              

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy            

przedstawianiu informacji 

pieczęć Wykonawcy 

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 


