
 

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 

 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

............................... dnia ........................ 

………………………… 

Pieczęć oferenta 

 

OFERTA 

 
 

Gmina Kawęczyn 

NIP: 6681875486 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 

diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie 

cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach 

umowy o powierzenie grantu o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - 

OR.032.1.65.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy 1ST oraz. wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni składam(y) niniejszą 

ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę: 

Cena netto..................................... zł 

podatek VAT (......%) ................zł 

cena brutto .....................................zł 

(słownie: .................................................................................................),  

w tym: 
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a) Diagnoza cyberbezpieczeństwa: 

Cena netto..................................... zł 

podatek VAT (......%) ................zł 

cena brutto .....................................zł 

(słownie: .................................................................................................) 

b) Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa: 

Cena netto..................................... zł 

podatek VAT (......%) ................zł 

cena brutto .....................................zł 

(słownie: .................................................................................................) 

 

2. Oferowany termin realizacji diagnozy wynosi…………………………dni (maksymalnie 

14 dni) licząc od daty podpisania umowy. 

 

3. Oświadczam(y), że: 

a. Zapoznałem się/Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie 

wnoszę/wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz zobowiązuję się wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie z postawionymi warunkami zapytania 

ofertowego. 

b. Akceptuję/my treść projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego. 

c. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania 

umowy w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.  

d. Oświadczam/y, że na dzień złożenia niniejszej informacji jestem czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług/ nie jestem czynnym podatnikiem 

podatku od towaru i usług.1 

e. Zobowiązuję/emy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o 

zmianach statusu dotyczącego podatku VAT. 

f. Oświadczam(my),że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie przepisów PZP ; 
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g. Oświadczam(my),że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu 

określone w pkt.5 Zapytania Ofertowego; 

h. Oświadczam(my),że nie jestem (jesteśmy) powiązany/i osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z zapisem pkt 6 Zapytania Ofertowego. 

i. Oświadczam(my), że zachodzą/nie zachodzą w stosunku do mnie (do nas) 

przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) . 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

________________________

___ 

Czytelny podpis (pieczątka) 

 

Załączam/y: 

1. min. 2 referecje potwierdzające rzetelne wykonanie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa. 

2.  min. 2 referecje potwierdzające przeprowadzenie szkoleń lub oświadczenia 

własne; 

3. Inne dokumenty (wymienić)- szt…… 

 

 

 

 



 

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 

_________________________ 

1 – niepotrzebne skreślić 


	OFERTA

