
    

     
Załącznik Nr 1

................................ 
pieczęć Wykonawcy 

Znak sprawy ZOC/DPSNWE/11/2020
Dom Pomocy Społecznej  

ul. Lipowa 1
 19-321 Nowa Wieś Ełcka 

Formularz ofertowy

Nawiązując  do  zapytania  na  zakup  i  dostawę  rękawic  dla  Domu Pomocy Społecznej  w Nowej 
Wsi Ełckiej w związku z epidemią koronawirusa,  oferujemy  realizację  zamówienia  zgodnie z 
poniższą ceną: 

Lp Rodzaj asortymentu Jm Ilość Cena
netto
jedn.

Wartość
ogółem

netto w zł

Stawka
VAT
%

Wartość
ogółem

brutto w zł

Producent
nazwa

handlowa,
wlk opk

1 Rękawice nitryl bezpudrowe,,
niejałowe  M (pakowane po 100 szt)

op 1600

2 Rękawice nitryl bezpudrowe,,
niejałowe  S (pakowane po 100 szt)

op 200

Razem Wartość netto
 

Wartość brutto 

 

Ogółem cena brutto słownie: ……………………………………………………………….. złotych

Specyfikacja materiałowa zamówienia, rękawice nitrylowe: 
     - kolor: niebieskie,
     - wykonane 100% nitrylu,
     - bezpudrowe,
     - nie zawierają lateksu i silikonu,
     - bardzo wytrzymałe,
     - dodatkowy natrysk nitrylu na palcach zapewnia lepszy chwyt i komfort użytkowania,
     - posiadają certyfikat CE. 

Opakowanie jednostkowe ma zawierać: seria ,data ważności do 2022r, data produkcji, producent. 
Każdorazowo zamawiający określi rozmiar opakowania.
Dostawa  wyrobów  będzie  następowała  do  zakładu  Kupującego  (  19-321  Nowa  Wieś  Ełcka
ul. Lipowa 1).  Do obowiązków Sprzedającego należy także  wniesienie przedmiotu dostawy, przez
pracowników  Sprzedającego,  do  pomieszczenia  wskazanego  przez  upoważnionego  pracownika
Kupującego, magazyn przemysłowy.

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia:     

koszty transportu.  



2. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
    przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:                                                                                            

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)    
     wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu   
     ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
4. Załączniki podpisane i zaparafowane:
    - Zapytanie cenowe,
    
    

................................................                                                             ............................................... 
       miejscowość/data        podpis i pieczęć Wykonawcy 

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 z 04.05.2016, str. 1).

* 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)


