
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

OFERTA 

  

Nazwa wykonawcy  

  

Adres wykonawcy  

  

NIP  

  

REGON  

  

Nr rachunku bankowego  

  

Telefon kontaktowy  

  

Adres poczty e-mail:  

  
  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:   

pn.  „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6  

w Rzeszowie w 2023 roku” na następujących zasadach: 

Cena netto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia*: …...................................... 

słownie złotych netto: ............................................................................................../100  

Cena brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia*: ….....................................  

słownie złotych brutto: ............................................................................................/100  

*Cena nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w ramach prawa 
opcji  

2. Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostarczenia właściwych artykułów 
żywnościowych, w przypadku dostawy towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:  

 
  do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego    

  do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego    

  do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego    

 



Zaznaczyć właściwe pole znakiem . W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego pola 
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie najdłuższy czas spośród zaznaczonych oraz uzna, że 
Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem 
zobowiązuje się do dostawy właściwych artykułów żywnościowych do Zamawiającego w tym 
czasie. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru 
wadliwego, niezgodnego z zamówieniem, zobowiązuje się dostawy właściwych artykułów 
żywnościowych do Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym czasie (4 godziny) 

3. Termin płatności faktury: 30 dni  
 

Oświadczenia: 
1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i umowie. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i projektowanych postanowieniach umowy.  

2. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany  
w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam/y, że zawarte w zapytaniu ofertowym projektowane postanowienia umowy zostały 
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, 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. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w szczególności 
poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu i zapoznałem ich  
z klauzulą informacyjną opisaną w niniejszym postępowaniu.  

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. 

*rozporządzenie 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, str. 1)    

.  
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 
poz. 835). 
 

 
 
 

...................................................................................................... 
Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


