
Załącznik nr 5 do Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych 

………………………………… 

      (pieczęć Wykonawcy) 

 

RZ.272.2.21.2022 

Zamawiający: 

STAROSTWO POWIATOWE 

W GRUDZIĄDZU 

86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

 

OFERTA 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………... 

Pełna nazwa i adres firmy…………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………………………………………………………………... 

REGON……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 

dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu  

oferuję wykonanie usługi / dostawy/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za: 

Cenę netto:……………… zł 

Podatek VAT:…………… zł 

Cenę brutto:……………….zł, słownie:……………………………………………………………………. 

Lp Rodzaj tablic 

rejestracyjnych  
Zapotrzeb. 

oczne 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

podatku VAT 

23% 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

dostawy 

brutto (2x5) 
 1 2 3 4 5 6 

1 Tablice samochodowe 

jednorzędowe 
5000 szt.     

2 Tablice samochodowe 

dwurzędowe 
300 szt.     

3 Tablice motocyklowe 700 szt.     



4 Tablice motorowerowe 300 szt.     
Razem  
2. Deklaruję ponadto: 

1) Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………………………......... 

2) Termin gwarancji (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………………. 

3) Termin płatności:…………………………………………………………………………………………. 

4) Inne warunki realizacji zamówienia:……………………………………………………………………... 

3. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję 

warunki w niej zawarte. 

2) Wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu. 

3) Zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, 

w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy 

na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4) „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835)” 
 

     

   

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………… 
(Miejscowość i data)                                                                                    

 

 



 …………………………………….. 

                (Podpis osoby upoważnionej) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


