
Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego na dostawę/zakup  

samochodu osobowego 
WAIII.220.9.2019 

 
…………………………………………………. 
/Pieczęć oferenta/ 

 
OFERTA NA DOSTAWĘ/ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO (WCZEŚNIEJ NIEREJESTROWANEGO) 

SAMOCHODU OSOBOWEGO 
dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, tj. dostawę 1 sztuki samochodu osobowego marki 

………………………………………….model ……………………………..rok prod. ………………………….., spełniających warunki 

określone w zapytaniu, za cenę całkowitą łącznie z podatkiem VAT) ………………………………...zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych). 

2. Na dostarczony pojazd udzielamy ………………………………………………………..gwarancji. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres do 30 dni od terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach  

i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. 

6. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………     …………………………………………………… 
/miejscowość, data/       /podpis osoby upoważnionej/ 

 

     OŚWIADCZENIE  
wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13  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.² 
      
         ………………………………………………………………………….. 
 
¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o9chrony 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. U. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1) 
² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


