
Załącznik Nr 1 
 

 
……………………………………………. 
        (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 
 

Formularz propozycji cenowej 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 

NIP:      .......................................... 
REGON: .......................................... 

Tel:      .......................................... 
Fax:      ......................................... 

http//:  ......................................... 

e-mail: ......................................... 
Osoba do kontaktów:............................................................................. 

 
Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do 

złożenia propozycji cenowej. 

 

Oferuję wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia za łączną cenę, …………………………….. zł 

brutto (słownie …………………………………………………………………………..) wynikającą z poniższej 

kalkulacji:  

 

Lp. Zakres usługi 

Cena 

ryczałtowa 
usługi brutto 

Częstotliwość 
Łączna cena 

brutto 

A B C D E = C x D 

1. 
Outsourcing ABI  
(Kompleksowa obsługa 20 godzin w skali 
jednego miesiąca) 

 10 m-cy  

2. 
Audyt w obszarze ABI  
(20 godzin w okresie pierwszego miesiąca 
trwania umowy)   

 jednorazowo  

3. 

Szkolenie 
(2 godziny po przeprowadzeniu audytu  
w okresie pierwszego miesiąca trwania 
umowy) 

 jednorazowo  

    

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy (załącznik nr 3), akceptuję go bez zastrzeżeń i w 

wypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym umowy na stałą obsługę 



informatyczną na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Oświadczam, że w wypadku wyboru mojej propozycji cenowej zobowiązuję się do zawarcia z 

Zamawiającym umowy na obsługę informatyczną w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

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.* 

 

……………………………….., dnia ………………… 2019 r. 

       

 

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

                                                                            (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
i
                    

 

 

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).            

                                                           
 


