
Załącznik nr 1  

do Zaproszenia do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 2/2022 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

  
Przedmiot zamówienia 

 Najem powierzchni terenu placu Wolności w Węgorzewie  

z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno – 

handlowych na stoiskach typu food truck na wyłączność w 

czasie trwania Dni Węgorzewa 1-3 lipca 2022 
 

 

Zamawiający 

 

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie  

 

Wykonawca 

(nazwa, adres, tel/fax, email), 

 

NIP 

 

Regon 

 

Nr rachunku bankowego 

 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

                     ……………………………………… 

 

                     ……………………………………… 

 

                     ……………………………………… 

 

 

Cena ofertowa netto 

 

 

Cena ofertowa brutto 

 

 

Podatek Vat 

 

                          

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

(słownie: ………………………………….….…)    
 

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

(słownie: ………………………………….….…)    
 

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

(słownie: ………………………………….….…)    
 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia 
zgodnie z terminem określonym  

w Zaproszeniu do złożenia oferty 

Uprawnieni przedstawiciele 

Wykonawcy na podstawie 

odpowiednich dokumentów 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Ilość stoisk typu food truck,  

W tym ze sprzedażą alkoholu  

Ilość toalet typu TOI TOI 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

a. oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 



zastrzeżeń oraz że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty, 

b. oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, 

c. oświadczam, iż przedstawiona cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 

obejmuje pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym  

d. oświadczam, iż zapoznałem się z Rozdziałem XIII zapytania ofertowego zawierającym 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego w 

związku z prowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO, tj. rozporządzenia 

wskazanego w Rozdziale XIII zapytania ofertowego, wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności o 

poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych 

Węgorzewskiemu Centrum Kultury w Węgorzewie; wdrożyłem odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami RODO  uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych; jestem świadomy, że dane osobowe podane w ofercie przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja 

zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

e. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia. 

f. Oświadczam, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego.  

g. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

h. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędne aktualne zaświadczenia i zezwolenia do 

prowadzenia działalności gastronomiczno – handlowej typu food truck. 

i. Podaję dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.  

Adres do korespondencji: _____________________________________  

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:  

Pan/Pani*……………………………………………………………………………………..  

Nr tel. ………………………………., Fax: ………………………………………………… 

adres e-mail: ………………………………………  

 

 

_______________________, dnia _____________  
(miejscowość) (data)  

 

 

_________________________________________  
(podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu 

Wykonawcy) 
 

 

 


