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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 14/1.4/20 
 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć Oferenta 

 
……………………………………………… 

miejscowość, data 

 
 

OFERTA 
 

DANE OFERENTA: 

Nazwa  

Adres  

OSOBA DO KONTAKTU: 

Imię i nazwisko  

Instytucja  

Adres  

Telefon/Fax  

E-mail  

 

W odpowiedzi na zapytania ofertowe nr 14/1.4/20 z dnia 11.08.2021 r. dot. zaprojektowania 
wzorcowego salonu sprzedaży VISSAVI, dostawy mobilnego i modułowego systemu 
ekspozycyjnego dostosowanego do obecnych sklepów stacjonarnych oraz dostawy matryc 
modułowych w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI 
DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 
1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, składam/y następującą ofertę dotyczącą realizacji zadań 
wskazanych w zapytaniu ofertowym:  
 

Lp. Pozycja 
Jednostka 

miary 
Ilość Cena netto Cena brutto 

1. 

Zaprojektowanie 
wzorcowego salonu 
sprzedaży dla nowo 
otwieranych punktów 
sprzedaży 

Usługa  1 
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Zaprojektowanie 
modułowego usprawnienia 
ekspozycji i funkcjonalności – 
w celu aktualizacji starych 
salonów 

Usługa 1 

  

 

Wykonanie i dostawa 
mobilnego oraz modułowego 
systemu ekspozycji 
dostosowanego do obecnych 
sklepów stacjonarnych 
VISSAVI 

Usługa 1 

  

 

Wykonanie matryc 
modułowych wraz z 
zaprojektowaniem 3 
aranżacji przestrzeni 
zdjęciowej 

Usługa 1 

  

Suma  

 
Całkowita cena za zaprojektowanie wzorcowego salonu sprzedaży VISSAVI, dostawy mobilnego i 
modułowego systemu ekspozycyjnego dostosowanego do obecnych sklepów stacjonarnych oraz 
dostawy matryc modułowych wynosi: 
……………………………………………………………………………………………………………………… brutto (słownie: 
………………………………………………………….), w tym: 

• Całkowita wartość netto: ………………………………., 
• Podatek VAT 23%: …………………………………. 

 
Oświadczamy, iż dedykujemy ……………….. osób spełniające wymogi określone w zapytaniu 
ofertowym. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponadto: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne  
i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym (40 dni kalendarzowych), a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia 

umowy. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego. 

5. Składając niniejszą ofertę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez jest 

VISSAVI Sp. z o.o., ul. Technologiczna 46, 35-312 Rzeszów (dalej VISSAVI). Administratorem 

danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest 

VISSAVI. VISSAVI 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 
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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 

prawidłowe przetwarzane przez VISSAVI, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

     .......................................................................... 
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA  
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY 

 

 


