Postępowanie nr: WJ/1/09/2022

Załącznik Nr 1

..............................., dnia ....................
OFERTA
Nazwa zamówienia:
„Zakup i dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu
wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.
Zamawiający:
Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie
ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów
KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878
Wykonawca:

Telefon:
Faks:
REGON:
NIP:
KRS:
E – mail:
1. Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do
złożenia oferty, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do Zaproszenia,
które niniejszym akceptuję, za cenę:
Wartość oferty brutto:

Słownie:

Wartość oferty netto:

Słownie:

Podatek VAT:

Słownie:

2. Integralną częścią oferty są karty katalogowe i/lub charakterystyka oferowanego
asortymentu, którą niniejszym dołączam.
3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) pozostaniemy związani niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego upływu terminu
składania ofert,
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2) jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego
reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4) jestem zdolny, w ramach zamówienia dostarczyć Zamawiającemu towar w ilości co
najmniej wskazanej w formularzu ofertowym,
5) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
7) zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej żadnych uwag
i zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte,
8) zapoznałem/łam się z postanowieniami załączonego do Zapytania ofertowego projektu
umowy i akceptuję go bez zastrzeżeń,
9) pozyskałem/łam wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz
wykonanie zamówienia,
10) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, Umowę zobowiązuję się
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
11) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
12) 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.
(pieczęć i podpis)
______________________________________

