
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 15/1.4/20 
 

.................................................. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 
.................................................. 
        PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 10.11.2021r. na wykonanie przedmiotu 

zamówienia dostawy środków trwałych w postaci „Plotera (1 szt.)”, „Drukarki etykiet i wszywek 

pielęgnacyjnych z nawijarką (1 szt.)” oraz „Kolektorów z inwentaryzatorem (3 szt.)” dla VISSAVI 

Sp. z o.o., ul. Technologiczna 46, 35-312 Rzeszów 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, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: 

POPW.01.04.00-18-0032/19. 

 

Składamy następującą ofertę dotyczącą dostawy: 

 

Ploter 

Pozycja 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączny 

koszt brutto 

Ploter sztuka 1 
…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

SUMA: 
…………..……… 

 PLN / EUR* 

* niepotrzebne skreślić 

 

Drukarka etykiet i wszywek pielęgnacyjnych z nawijarką 

Pozycja 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączny 

koszt brutto 

Drukarka etykiet i 

wszywek 

pielęgnacyjnych z 

nawijarką 

sztuka 1 
…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

SUMA: 
…………..……… 

 PLN / EUR* 

 
* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Kolektory z inwentaryzatorem 

Pozycja 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Łączny 

koszt brutto 

Kolektory z 

inwentaryzatorem 
sztuka 3 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

…………..……… 

 PLN / EUR* 

SUMA: 
…………..……… 

 PLN / EUR* 

 

Udzielamy gwarancji jakości na ploter,  drukarkę etykiet i wszywek pielęgnacyjnych z nawijarką,  

kolektory z inwentaryzatorem na okres …… miesięcy. 

 

 

Oferujemy wykonanie powyższej dostawy za całkowitą cenę: …………………………………………………… 

brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………), 

w tym: 

• Wartość netto: …………………………. . 

• Podatek VAT: ……………………………(….%). 

 

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. Oświadczamy, iż zaproponowane ceny nie zawierają kosztu transportu, montażu i 

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

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz terminie nie przekraczającym 2 dni od dnia 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego. 

6. 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 
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 

 
 

 


