Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dn. 16.03.2015 r.
Znak sprawy: DZ-2501/84/15
Formularz oferty

OF E R T A
Nazwa Wykonawcy:
– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:
Osoba wyznaczona przez
Wykonawcę do kontaktów
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel.,
faks (do korespondencji faksowej
– na podany numer będą wysyłane
wszystkie informacje faksowe),
e-mail (do korespondencji
elektronicznej – na podany adres
będą wysyłane wszystkie
informacje przesyłane drogą
elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:

Nr domu:

Nr lokalu:

Posiadamy:
NIP: ............................................
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są:
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko

Podpis

Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub
parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE
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/Nazwa i adres Wykonawcy/

...........................................................
/miejscowość i data/

OFERTA
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym z
pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt. 8) na świadczenie
usługi polegającej na pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz
wdrożenia systemu ochrony danych osobowych (znak sprawy DZ-2501/84/15) zgodnie z
wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert:
Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty .
Cena netto:......................słownie ............................................................
Podatek VAT (…..%)
Cena brutto:………………….słownie …………………………………………………………
Płatność będzie realizowana w ciągu 21 dni od otrzymania faktury za usługi wykonane w
danym miesiącu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń.
Oferta została złożona na .................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr.......... do nr................
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.) uprawnienia w zakresie ochrony informacji niejawnych w rozumieniu art. 54 ustawy o
ochronie informacji niejawnych (poświadczenie bezpieczeństwa)
2.) zaświadczenia o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
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3.) kopii referencji potwierdzających doświadczenie w zakresie ochrony informacji
niejawnych lub ochrony danych osobowych,
4.) dyplom ukończenia studiów wyższych,
5.) oświadczenie, ze osoba pełniąca obowiązki ABI nie była karana za przestępstwa z winy
umyślnej i posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw
publicznych
6.) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu
stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy.
……………………
Data i podpis

