Załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego

………………………………………………
pieczęć Oferenta

………………………………………………
miejscowość, data

OFERTA
DANE OFERENTA:
Nazwa
Adres

OSOBA DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Telefon/Fax
E-mail
W odpowiedzi na Rozeznanie rynkowe z dnia .................................................. dotyczące realizacji usług polegających na
polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych - katalogów
w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa GOLBALUX na rynku francuskim i szwedzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o
dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0008/19
składam/y następującą ofertę:

Pozycja
WYKONANIE MATERIAŁÓW
PROMOCYJNYCH KATALOGÓW

Jednostka
miary

SZT.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Łączny koszt
brutto

1
………………
PLN

………………
PLN
SUMA:

..……………
PLN

………………
PLN

1Niepotrzebne

skreślić
Oferujemy wykonanie powyższych usług za cenę jednostkową: …………………………………………………… brutto (słownie:
………………………………………………………………), w tym:

wartość netto: ………………………….,

podatek VAT 23%.
Całkowita wartość Zamówienia będzie stanowić iloczyn powyższej ceny jednostkowej oraz nakładu katalogów (5 000 szt).
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynkowego oraz uzyskaliśmy konieczne
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, a także, że akceptujemy wszystkie warunki określone
w Zapytaniu.
2. Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia oraz
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu
zawarcia umowy.
5. Oświadczamy,
iż
wszystkie
informacje
zamieszczone
w
ofercie
są
aktualne
i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane rozeznaniem rynkowym.
6. Składając niniejszą ofertę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo – Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o., ul. Sportowa 15, 37-522 Wiązownica (dalej
GOLBALUX). „GOLBALUX” Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy
przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych,
które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z
Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo
przetwarzane przez „GOLBALUX” Sp. z o.o., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.
………………………………………………….………
(podpis osoby upoważnionej
do składania oferty oraz pieczęć
identyfikacyjna Oferenta)

