FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel 0 81 889 30 00, Fax 0 81 886 25 95
Wykonawca:
Nazwa:
….................................................................................................................................................................
Siedziba:
…............................................................................................................................ ..................................
Nr
telefonu
i
…............................................................................................................................ .....................
NIP:
….....................................................................................................................................................................
REGON:
…............................................................................................................................ ..................................

fax:

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na inwestycji pod nazwą
„Modernizacja instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy - montaż filtrów świecowych
na instalacji odpowietrzającej - zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w
Zduńskiej Woli, przy ul. Wodnej 7.
Cena oferty netto …..................................................... PLN
(słownie..................................................................................
…..................................................................................................................................................PLN)
Cena oferty brutto …..................................................... PLN
(słownie..................................................................................
…............................................................................................................................ ......................PLN)

1) Potwierdzam, iż zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
posiadam wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia i uważam je za
wystarczające do realizacji przedmiotu umowy, a także zdobyłem wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia.
2) Potwierdzam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
3) Zobowiązuję się pełnić powierzoną mi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przez cały okres realizacji robót przez Wykonawcę w ramach wskazanego projektu.
4) Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
5) 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.*

______________________________
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).

Data …............................................

…........…............................... .......................................
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób
uprawnionych)

