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Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty 
 
…………………, dnia ………………….…………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

Miasto Kalisz 

FORMULARZ OFERTY 

Składając ofertę na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w 

Kaliszu, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i 

doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3 

edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, iż: 

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem zawartym w 

załączniku nr 1  zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” za: 

Lp. Nazwa J.m.  Ilość 
 

Cena netto 
 (za 1 szt. / 1 
zestaw) 

Wartość netto 
pozycji 
asortymentowej1 
(kol.4 x kol.5) w 
PLN 

1 2 3 4 5 6 

1.  Listwa magnetyczna na noże szt. 16   

2.  Listwa magnetyczna z 

haczykami na drobny sprzęt 

szt. 16   

3.  Pojemnik magnetyczny na 

sztućce podręczne 

szt. 16   

4.  Pojemnik do 

przechowywania sztućców 

szt. 6   

5.  Naczynia żaroodporne  z 

pokrywką (2 szt. każdego 

rodzaju w zestawie) 

zestaw 8   

                                                           
1 Ceny należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza zgodnie 
z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza 
2 Należy podać dane/uzupełnić 
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6.  Formy sylikonowe (muffiny, 
tarta, tartaletki,) – po 16 szt. 
każdego rodzaju w zestawie 

szt. 48   

7.  Pędzel sylikonowy szt. 16   

8.  Łopatka sylikonowa szt. 16   

9.  Rękawice ochronne (para) szt. 16   

10.  Ręcznik bawełniany do 
polerowania naczyń 

szt. 16   

11.  Stojak na ręczniki papierowe szt. 16   

12.  Dozownik na płyn do mycia 
naczyń 

szt. 16   

13.  Łopatka drewniana do 
naleśników 

szt. 16   

14.  Wanna cedzakowa szt. 16   

15.  Łyżka wazowa chochla szt. 16   

16.  Łyżka cedzakowa szt. 16   

17.  Ubijak do ziemniaków szt. 16   

Razem wartość netto 
(należy zsumować wartości netto z kol 6) 
 

 
 
……………….PLN 

Wartość brutto (wartość netto + VAT) 
(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert) 

 
……………….PLN 

W przypadku Wykonawcy, który nie jest podatnikiem podatku VAT należy do oferty 

dołączyć oświadczenie w tym zakresie (w takim przypadku kwota netto = kwocie 

brutto). 

2. Wyżej wymienione zamówienie zrealizuję w terminie do 20 dni licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

3. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia wskazuję: 

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

nr tel…………………………………………e-mail……………………………………………... 



 
 
Nr sprawy: WSR.2710.11.2022 
 

3 
 

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz dysponuję doświadczeniem, potencjałem technicznym i 

osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. 

7. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

8. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili 

składania oferty. 

9. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

tel. ……………………………………………., e-mail……………………………………….. 

10. Podstawą rozliczenia z Zamawiającym będzie rachunek/faktura/faktura VAT*. 

11. Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT*. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

13. W związku z realizacją Projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. 

Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej – 3 edycja” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

                                                           
2 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) 

3 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 może nie 
składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie)  
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1) Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy 

WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający 

siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa.  

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się 

z Inspektorem ochrony danych osobowych 

 - w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament 

Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-

mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@mfpr.gov.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

A) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

mailto:iod@mfpr.gov.pl
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Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818). 

B) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

818); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi  i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 
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5) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 

RPWP.08.03.05-30-0001/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

6) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt – Miastu Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - 

………………… (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz 

Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach 

Projektu. 

8) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

9) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

14. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

W załączeniu przedkładam: 

1. …………………. 

………………………………………….................................... 
(podpisy, pieczątki osoby/osób upoważnionych) 
 
 

*niepotrzebne skreślić 


