znak sprawy: DZ-2501/205/18

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

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

............................................................................................................................................
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy)
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na projekt przebudowy kanalizacji
deszczowej na terenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach, znak sprawy DZ-2501/205/18, zgodnie z wymaganiami i na
warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty oraz załącznikach do zaproszenia
do złożenia oferty, a szczególności we wzorze umowy.
1.
OŚWIADCZAM, że wykonawca, którego reprezentuję oferuje wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę brutto .................................... zł.
(słownie: ........................................................................................................................) w tym:
a)
Cena netto wynosi: ..................................... zł.
(słownie .................................................................................................................................zł.)
b)
Podatek VAT (stawka podatku VAT ……. %) ……………………. zł
(słownie .................................................................................................................................zł.)
2. Termin wykonania niniejszego zamówienia jest następujący: …………………… r.
3. Udzielamy ……. miesięcznej gwarancji na wykonana dokumentację.
4. Płatność nastąpi w terminie …… dni od dnia otrzymania faktury potwierdzonej protokołem
odbioru.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
6.
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).

7.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................
Telefon: ............................................................................Faks: .............................................................
Adres e-mail: ...........................................................................................................................................

Załączniki:
……………………………………….
………………………………………..

…………………. .
Miejscowość data

………………………….
Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

