
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 01/LP/Robotyka/SP6/2022 

 

I. Dane dotyczące oferenta: 

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

Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 

Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 

Nr REGON………………………………………………………………………................................. 

www…………………………………………………………………………….................................... 

e-mail…………………………………………………………………………….................................. 

II  

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina – Miasto Płock, 

09-400 Płock, 

pl. Stary Rynek 1, 

NIP 774-31-35-712 

 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 

09-402 Płock 

ul. 1 Maja 11 

tel. 24-262-40-15 

 

III Zobowiązania wykonawcy: 

Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt, ryzyko i własnym 

transportem do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 

 

 

 



 

Lp Opis Ilość 
Cena netto  

za szt. 
Wartość 

netto 
Wartość 
brutto 

1.  

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

   

3.  

 

   

SUMA   

 

 

IV. Oświadczam, że: 

 

1. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu                 

i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych                             

we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia złożenia oferty na Zakup  

i dostawę wyposażenia w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości”  

w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały 

edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. ”. 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem podatku VAT. 

3. Oświadczam, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w moim imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie                             

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. 

poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się  

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście 

podatników VAT.* 

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 

       ……………..……………..……..……………… 

             (data, podpis i pieczęć oferenta) 

*) niepotrzebne skreślić 

** ) skreślić w przypadku gdy oferent 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 oferent nie składa 


