
 
 

Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem 
wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności 

wśród młodzieży. 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Zamawiający: POWIAT  OPOLSKI z siedzibą przy ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 17 sierpnia 2021r. na wykonanie zadania pn.: 

Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra 

Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2021” 

 

1. WYKONAWCA 

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

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

(nazwa, dokładny adres wykonawcy) 

REGON ....................................................... NIP  .................................................................... 

tel*. …………………………  fax*   ……………………… e-mail*: ……………………..… 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) za łączną cenę brutto ____________________________ PLN   (słownie 

złotych:_________________________________________________________)   

 

2) udzielamy pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na okres …..….. lat. 

(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę lat). 

 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym, tj.  do 15 listopada 2021 r. 

 

OŚWIADCZAM, że: 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego  zamówienia. 

5) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert, 



6) Administrator udzielił mi wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz 

wskazał miejsca umieszczenia klauzuli informacyjnej. Udzielono mu informacji m.in. o adresie 

siedziby i pełnej nazwie Administratora, celu zbierania danych osobowych, odbiorcach danych, 

dobrowolności lub obowiązku podania danych, oraz m.in. o prawie do: cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dostępu do danych 

osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych." 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................

. 

 

_____________________             _________________________________ 

  (Miejscowość, data)                      (czytelny podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia 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/ - /dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Starostę Opolskiego /zwanego dalej: Administratorem/ - w/w danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ramach prowadzonego zapytania ofertowego. 


