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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/ZO/STZM/2019 

ZS.DZ.334.1.2019.AMC      

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY 
Dotyczy zamówienia pn.: „Zakup sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego” w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17  

pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 

Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy. 

 

Nazwa/y Wykonawcy/ów 

w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie należy podać wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę 
Adres wykonawcy/ów: 

 

 

 

 

 

 

 

NIP 

 

 

REGON  

 

 

PESEL  

(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi) 
 

KRS/CEiDG 

 

 

Status podatnika VAT 

 

 

Telefon/fax, email 
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Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu:  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/ZO/STZM/2019 z dnia 4 marca 2019r. prowadzone przez Powiat Toruński reprezentowany przez 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi 

w w/w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Wykonawcy w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

                                                           
1
 Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.  

Nr i nazwa części 
Model 

zaoferowanego 

produktu 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

zł 

Wartość 

netto 
(cena jednostkowa  

netto x ilość szt.) 
zł 

Stawka 

podatku 

VAT 

% 

Wartość VAT 

(wartość netto  

x stawka VAT) 

zł 

Wartość brutto  

(wartość netto + 

wartość VAT) 

zł 

Okres 

gwarancji  

w miesiącach
1
 

Część I -  

 Półautomat spawalniczy inwertorowy 

do metod spawania MIG/MAG i 

MMA z funkcjami DUAL PULSE 

SYNERGIA 

 

6 

     

 
Wartość (cena oferty)  brutto części nr I zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………… 

Część II -  

Inwertor spawalniczy przeznaczony 

do spawania elektrodą wolframową 

(metoda TIG DC i TIG AC/DC) oraz 

elektrodą otuloną (metoda MMA) 

aluminium i jego stopów, stali 

konstrukcyjnych, jakościowych, 

miedzi i jej stopów 

 

6 

     

 
Wartość (cena oferty)  brutto części nr II zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………… 

Część III - 

Chłodnica spawalnicza do uchwytów 

MIG/MAG/TIG o mocy pompy 

1700W 

 i pojemności zbiornika 9l  

 

6 

     

 
Wartość (cena oferty)  brutto części nr III zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i w pełni akceptuję 

warunki opisane w tym zapytaniu. 

2. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

4. Oświadczam, iż zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty, a także wszystkie opłaty, składki i podatki związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego.  

5. Uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem). 

6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Korespondencję wnoszoną: 

1) pocztą elektroniczną, proszę kierować na adres e-mail: ....................... 

2) pisemnie, proszę kierować na adres: …………………………….. 

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania 

ofertowego;  

2) ………………………………. (inne) 
 

 

………………………..………         …………………………………..……………… 

     (miejscowość  i data)        pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy  

Część IV - 

Uchwyt spawalniczy MIG/MAG 

chłodzony cieczą o długości 3m 

 

6 

     

 
Wartość (cena oferty)  brutto części nr IV zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………… 

Część V-  

Reduktor gazu ARGON/CO2 

2RBARG/KW -0,15R z rotametrem  

 

12 

     

 
Wartość (cena oferty)  brutto części nr V zamówienia słownie złotych: 

………………………………………………………………………………… 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z siedzibą w Gronowo 

128 ,87-162 Lubicz.  Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 566784118 , e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 56-678-41-18 e-mail: iod@zsgronowo.edu.pl 

3) Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie  

1 i 2). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ZS.DZ.334.1.2019.AMC w trybie 

zasady konkurencyjności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i  c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. 

Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67), z uwzględnieniem terminu przedawnienia roszczeń. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 

9) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. Informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  

10) Przysługuje Pani/Panu skarga do organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

11) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

……………………………..                                                    ……………………………….. 
               Miejscowość                                                                                                          Zapoznałem się: data i podpis Wykonawcy 

 

mailto:iod@zsgronowo.edu.pl

