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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
PI.7011.14.2021  z dn. 25.11.2021 r. 

 

........................................................................ 
                         (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego 

 ul. Rynek 1 

 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

 

OFERTA 

na dostawę sprzętu sportowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe 

Miasto Lubawskiego – część II 

 

Nazwa oferenta .......................................................................................................................................……………. 

Adres oferenta .........................................................................................................................................……………. 

NIP …………………………………..…………, REGON …………………………….…………….………….……………. 

Nr konta bankowego ................................................................................................................................…………… 

Nr tel. ………………………………….….…….…………….. Nr fax. ……………………………………..……..…………. 

E-mail .......................................................................................................................................................…………… 

1) Oferuję/my realizację ww. przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: ......................................... zł, 

w tym: 

L.p. Artykuł Ilość jm. 

Cena 

jednostkowa 

netto   

Wartość netto 
Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

1. Ławka gimnastyczna 4 m 1 szt.     

2. Kij do unihokeja  10 szt.     

3. Pachołek 40 cm 10 szt.     

4. Wózek na piłki 1 szt.     

5. Piłka do unihokeja 4 szt.     

6. Piłka ręczna 7 szt.     

7. Tablica do koszykówki  2 szt.     

8. 
Koła koordynacyjne (zestaw 12 sztuk) + 

torba 
1 kpl.     

9. Piłka siatkowa  7 szt.     
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10. Piłka koszykowa  7 szt.     

11. Piłka nożna rozmiar 4 2 szt.     

12. Piłka nożna rozmiar 5 2 szt.     

13. Rakietki do tenisa stołowego 8 szt.     

14. 
Bramka przenośna do piłki nożnej 1,2 x 

1,8 m 
2 szt.     

Razem brutto:  

 

2) Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajduję się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3) Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4) Oświadczam/y, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, 

5) Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

1 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 Nr 119, str. 1). 

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 

treści oświadczenia wykonawca nie składa. (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

6) Kontakt w sprawie oferty (imię, nazwisko, nr telef.):………………………………………………………………… 

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

 

............................................................................................ 
                                                                                       (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

   

............................................................................................                                                                                                                                     
(miejscowość i data) 

 
 

  
 
 


