
Załącznik nr 3                         

do zapytania ofertowego 

Formularz oferty 

 

na wykonanie usługi poniżej 130 000 PLN  w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 2 pkt 1) 

ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie kompleksowej usługi technicznej: 

wynajem sceny oraz realizacja dźwięku i światła podczas koncertów muzycznych 

organizowanych w ramach Festiwalu Trzech Kultur 2022 r. 

 

 

Zamawiający: Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5 63-600 Kępno 

 

A. Nazwa i adres sprzedawcy: 

 

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

 

Numer telefonu ........................................................................................................................ 

Numer faksu  ........................................................................................................................... 

Adres e-mail  ........................................................................................................................... 

 

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych 

informacji i wyjaśnień, jeżeli będą wymagane, tel., fax.   

 

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

 

B. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto : ………………………………………. zł 

Podatek VAT: ……………………………………..zł 

Cenę brutto: …………………………………….….zł 

Słownie brutto: ………………………………….....zł 

 

C. Oświadczam, że cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

D. Oświadczam, iż wskazana cena zawiera wszystkie koszty świadczenia przedmiotowej 

usługi. 

E. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

F.  Oświadczam, iż termin związania ofertą dla przedmiotowej usługi to 30 dni. 

G. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje, wiedzę 

i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą 

starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

 

 

….…….………………… 

     Pieczęć oferenta                 podpis osoby uprawnionej 

 

………………...dnia…………                 



 

 

 

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

RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

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

                                                                             (Podpis)                  
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

data .................................. 

 
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 119, s. 1 z późn. zm. ). 

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


