










 

 
 

Nr sprawy: GOPZiPU/262/21/2022/ZK 

Załącznik nr. 1A 

 

DATA:…………… 

 

Formularz Oferty do zapytania CZĘŚĆ 1 
Dostawa Zestawów dla dzieci składający się z pudełka śniadaniowego i butelki w dwóch 

wersjach kolorystycznych 

 

Pełna nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………. 

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

Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………….... 

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

Tel:..................................................................... 

e-mail:………………………………………… 

NIP:……………………KRS:NUMER………………………. 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia w kwocie brutto za całość przedmiotu 

zamówienia……………………..PLN. ( słownie…………………………………………..…..) W tym 

podatek VAT ………% 

 Cena jednostkowa zestawu uwzględniająca wszystkie niezbędne koszty wynosi…………..….brutto 

PLN. 

OŚWIADCZAM IŻ: 

1. Spełniam warunki zawarte w zapytaniu i zrealizuję usługę w terminie określonym przez 

Zamawiającego w zapytaniu; 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie uprawniające mnie do świadczenia usługi objętej 

zapytaniem; 

3. Oferowane produkty są wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia, bez BPA, 

4. Oferowane produkty zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej. 

5. Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty; 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni;  

8. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

9. Zapoznałem się zapisami Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte;  

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wyboru wykonawcy, 

publikacją wyników postępowania; 

11. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [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).] wobec osób fizycznych, od których 

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

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w przypadku konieczności uzyskania 

zgody na udostępnienie danych w ramach niniejszego zamówienia – taką zgodę otrzymałem. 

12.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz 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); 

Dane zawarte w Ofercie i oświadczeniach są zgodne z prawdą . 

 

 

………………………………. 

Czytelny Podpis Wykonawcy 

lub podpis elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nr sprawy: GOPZiPU/262/21/2022/ZK. 

Załącznik nr. 1B 

 

DATA:…………… 

 

Formularz Oferty do zapytania CZĘŚĆ 2 

Dostawa butelek szklanych  przeznaczonych do napoi ciepłych i zimnych w celu wspierania zmian 

w zrachowaniach  zdrowotnych dzieci i młodzieży  

Pełna nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………. 

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

Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………….... 

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

Tel:..................................................................... 

e-mail:………………………………………… 

NIP:……………………KRS:NUMER………………………. 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia w kwocie brutto za całość przedmiotu 

zamówienia……………………..PLN. ( słownie…………………………………………..…..) W tym 

podatek VAT ………% 

 

Cena jednostkowa uwzględniająca wszystkie niezbędne koszty wynosi…………..….brutto PLN. 

 

OŚWIADCZAM IŻ: 

1. Spełniam warunki zawarte w zapytaniu i zrealizuję usługę w terminie określonym przez 
Zamawiającego w zapytaniu; 

2. Oferowany produkt wykonany jest z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia, bez BPA, 

3. Oferowany produkt posiada certyfikat dopuszczenia do użytku na terenie EU, 

4. Posiadam wiedzę i doświadczenie uprawniające mnie do świadczenia usługi objętej 

zapytaniem; 

5. Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty; 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni;  

8. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

9. Zapoznałem się zapisami Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte;  

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wyboru wykonawcy, 

publikacją wyników postępowania; 



 

 
 

11. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [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).] wobec osób fizycznych, od których 

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

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w przypadku konieczności uzyskania 

zgody na udostępnienie danych w ramach niniejszego zamówienia – taką zgodę otrzymałem. 

12.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz 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); 

Dane zawarte w Ofercie i oświadczeniach są zgodne z prawdą . 

 

 

………………………………. 

Czytelny Podpis Wykonawcy 

lub podpis elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nr sprawy: : GOPZiPU/262/21/2022/ZK 

 

Załącznik nr. 1C 

 

DATA:…………… 

Formularz Oferty do zapytania CZĘŚĆ 3 

Dostawa produktów reklamowych w postaci dwóch rodzajów skrobaczek  samochodowych 

 

Pełna nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………. 

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

Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………….... 

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

Tel:..................................................................... 

e-mail:………………………………………… 

NIP:……………………KRS:NUMER………………………. 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia w kwocie brutto za całość przedmiotu 

zamówienia……………………..PLN. ( słownie…………………………………………..…..) W tym 

podatek VAT ………% 

Cena jednostkowa produktu A uwzględniająca wszystkie niezbędne koszty wynosi…………..….brutto 

PLN. 

Cena jednostkowa produktu B uwzględniająca wszystkie niezbędne koszty wynosi…………..….brutto 

PLN. 

 

OŚWIADCZAM IŻ: 

1. Spełniam warunki zawarte w zapytaniu i zrealizuję usługę w terminie określonym przez 
Zamawiającego w zapytaniu; 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie uprawniające mnie do świadczenia usługi objętej 

zapytaniem; 

3. Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty; 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni;  

6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

7. Zapoznałem się zapisami Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte;  



 

 
 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wyboru 

wykonawcy, publikacją wyników postępowania; 

9. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

[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).] 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a 

w przypadku konieczności uzyskania zgody na udostępnienie danych w ramach niniejszego 

zamówienia – taką zgodę otrzymałem. 

10.  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz 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); 

Dane zawarte w Ofercie i oświadczeniach są zgodne z prawdą . 

 

 

………………………………. 

Czytelny Podpis Wykonawcy 

lub podpis elektroniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nr sprawy: : GOPZiPU/262/21/2022/ZK 

 

Załącznik nr. 2 dla CZ.1,CZ.2, CZ.3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja/my niżej podpisany/i …………………………………………………… oświadczam/y, że 

współpracuje/nie współpracuje z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej 

lub Republice Białorusi, w szczególności: z przedstawicielami władz tych państw, jak również 

czołowymi przedsiębiorcami objętymi aktualnymi sankcjami, w tym unijnymi, 

opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („Przedstawiciele Reżimu”) oraz 

zostałem/nie zostałem wpisany na Listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, 

wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego („Lista”). 

Ponadto oświadczam/y, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy…………………….., 

 współpracuje/nie współpracuje z Przedstawicielami Reżimu, 

 został/nie został wpisany na Listę, 

 jest/nie jest podmiotem kontrolowanym1 przez Przedstawicieli Reżimu, 

 Zamówienie finansowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

Uzależnień nie zostaną zrealizowane przez podmioty kontrolowane przez 

Przedstawicieli Reżimu i osoby bądź podmioty wskazane w Liście, 

 prowadzi/nie prowadzi działania biznesowe, przede wszystkim szerokorozumianą 

dwustronną wymianę handlową z podmiotami kontrolowanymi przez Przedstawicieli 

Reżimu, 

 prowadzi/nie prowadzi współpracę w ramach programów transgranicznych, 

 prowadzi/nie prowadzi współpracę partnerską z Przedstawicielami Reżimu. 

 

…………………………………. 

(podpis – zgodnie z reprezentacją) 

                                              
1 Przez podmiot kontrolowany rozumie się podmiot kontrolowany przez przedsiębiorcę dominującego  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 


