
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty   

 

FORMULARZ OFERTY 

Dla postępowania o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO  

na  „Przechowywanie 28 drewnianych pawilonów handlowych ” 

 
ZLECENIODAWCA: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „ Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

 

DANE OFERENTA: 

Nazwa     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………  

Strona internetowa   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer faksu      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer REGON  …………………………………………………………………………………………………………………………  

Numer  NIP …………………………………………………………………………………………………………………………….   

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………..  

OFERENT: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
l.p. Nazwa(y) Oferentów(ów) Adres(y) Dzierżawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 
 

 

Adres  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 



 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

1. Cena usługi polegającej na przechowaniu rzeczy ruchomych w postaci 28 drewnianych 
pawilonów handlowych wynosi: 

- kwota miesięczna netto………………….. 

- całkowita kwota roczna netto ……….…..       

 
 

 
2. zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego postępowania i: 
 

 
a) oświadczam, iż zapoznałem /liśmy* się z niniejszym ogłoszeniem, znane mi/ nam* są 

warunki realizacji zamówienia i przyjmuję /emy* te warunki bez zastrzeżeń; 
b) akceptuję/emy* bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 2 do 

ogłoszenia; 
c) składam/y* niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako wspólnie ubiegający się o realizację 

przedmiotu zamówienia*; 
d) w przypadku wyboru mojej/ naszej* oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję /emy* się 

do niezwłocznego podpisania umowy i przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia 
na warunkach zawartych w ogłoszeniu; 

e) oświadczam/y*, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

f) oświadczam/y*, iż nie posiadam /y* zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. 
ani żadnych spraw spornych i nie byłem/liśmy* skazany /i* prawomocnym wyrokiem. 

g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
zamówienia publicznego pn „Przechowywanie 28 drewnianych pawilonów 
handlowych ” – zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 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). 
 

*niepotrzebne skeślić 

 
 
 
 
       ________________________ 
        podpis Oferenta 


