
 

 

 

 

INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

tel. +48 12 424 17 00;  fax +48 12 421 97 90 

www: http://www.botany.pl  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 24.08.2021 r. 

 

do  

Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

ul. Lubicz 46 

31-512 Kraków 

 

OFERTA 

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................………………........................................  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................………………............................  

(dokładny adres Wykonawcy) 

 

REGON: ………………………………………  NIP: ………………………………………………………… 

Internet: http://.………………………………… e-mail: ………………………………………..….…………. 

tel. …………………………………………………… 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na dostawę pn. „Sukcesywna dostawę typowych materiałów 

biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie”; Nr sprawy: DA.271.25.2021 oferuję: 

 

Sukcesywną dostawę typowych materiały biurowych – załącznik nr 2.1 - za cenę ryczałtową: 

brutto: …………………………………………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek VAT w kwocie ……………………… zł, czyli netto ……………………… zł 

 

i/lub 

 

Oferuję sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych – załącznik nr 2.2 - za cenę ryczałtową: 

brutto: …………………………………………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………), 

w tym podatek VAT w kwocie ……………………… zł, czyli netto ……………………… zł 

 

1. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z 

tytułu realizacji zamówienia. 
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2. Oświadczamy, że ceny jednostkowe określone na formularzu cenowym (wykazie materiałów) są cenami 

ryczałtowymi w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot umowy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od 

wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości. 

4. Oświadczamy, iż dysponujemy kadrą i wyposażeniem oraz posiadamy doświadczenie umożliwiające nam 

prawidłowe i terminowe realizacje zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem – zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego 

dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

8. Oświadczamy, że realizację zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć następującym 

podwykonawcom: 

Lp. Nazwa podwykonawcy Adres podwykonawcy Zakres powierzonych dostaw/usług 

1    

etc.    

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy). 

10. Oświadczam/y, że Wykonawca/y, którego/ych reprezentuję, nie jest/są powiązany/i kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawę typowych materiałów 

biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

w Krakowie”. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Formularz cenowy - zgodny z treścią określoną w załączniku nr 2.1 i/lub nr 2.2 do niniejszego zapytania; 

2) ………………………………………………………… 

Uwaga: W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych nie 

pochodzących od producentów urządzeń, do oferty należy dołączyć aprobaty techniczne lub inne 

certyfikaty, potwierdzające odpowiednią jakość oferowanego przez Wykonawcę produktu, z których 

w sposób nie budzący żadnej wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych 

w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis i pieczęć lub podpis elektroniczny  

osoby upoważnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy) 


