
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/1.4/PAMO

………………………………………………
pieczęć Oferenta

………………………………………………
miejscowość, data

OFERTA

DANE OFERENTA:

Nazwa

Adres

OSOBA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko

Instytucja

Adres

Telefon

Fax

E-mail

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  z  dnia  17.12.2020  r., dotyczącego  dostawy środka
trwałego  tj.  robot  montażowy  do  szyb  (1  szt.) dla  PAMO  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SPÓŁKA  KOMANDYTOWA  w  ramach  projektu  pn.  „ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO Sp. z o.o. Sp.k. W WYNIKU WDROŻENIA 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 nr POPW.01.04.00-18-0120/19 składam/y następującą ofertę:

Pozycja
Jednostka

miary
Ilość

Cena
jednostkowa

netto

Cena
jednostkowa

brutto

Łączny koszt
brutto

ROBOT MONTAŻOWY
DO SZYB 

Szt. 1
…………..………
 PLN / EUR*

…………..………
 PLN / EUR*

…………..………
 PLN / EUR*

SUMA:
…………..………
 PLN / EUR*
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* niepotrzebne skreślić

Oferujemy wykonanie powyższej dostawy za całkowitą cenę: ……………………………………………………
brutto (słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………),
w tym:

 Wartość netto: …………………………. .
 Podatek VAT: ……………………………(….%).

Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy.

Czas  przystąpienia  serwisanta  do zdalnego  usunięcia  awarii  lub usunięcia  awarii  w miejscu
instalacji urządzenia1  wyniesie do …... godzin od momentu zgłoszenia.

Okres realizacji zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę.

Ponadto:
1. Oświadczamy, iż składając niniejszą ofertę wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(dane osobowe osób dedykowanych do realizacji usług, dane osób udzielających referencji i inne
konieczne do przedłożenia w postępowaniu) w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania
ofertowego,  jak  również,  w razie  wyboru  oferenta  –  w zakresie  niezbędnym  do  prawidłowej
realizacji  przedmiotu  zamówienia  przez  PAMO  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne (dalej
PAMO).  Administratorem  danych  osobowych,  które  znajdą  się  w  formularzu  ofertowym  oraz
załącznikach do oferty  jest   PAMO.  PAMO będzie  przetwarzało 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
prawidłowo  przetwarzane  przez  PAMO,  to  może  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, iż prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia.

4. Oświadczamy,  że uważamy się za  związanych niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w Zapytaniu
ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.

5. Oświadczamy, iż zaproponowana cena środka trwałego nie zawiera kosztu transportu, montażu i 
uruchomienia wraz z uruchomieniem detali testowych.

6. Zobowiązujemy  się  w  przypadku  przyznania  zamówienia  naszej  firmie,  do  zawarcia  umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Niniejszym  informujemy,  iż  informacje  składające  się  na  ofertę,  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

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

1 Przez „Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego  usunięcia awarii lub usunięcia awarii  w miejscu instalacji 
urządzenia” należy rozumieć czas rozpoczęcia zdalnego usuwania awarii lub czas przyjazdu ekipy naprawczej 
na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.
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………………………………………………….………
(podpis osoby upoważnionej 

do składania oferty oraz pieczęć
 identyfikacyjna Oferenta)
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