znak sprawy: DZ-2501/29/19

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej (branży architektoniczno –
konstrukcyjnej, branży elektrycznej i automatycznej oraz branży sanitarnej i technologicznej)

przebudowy pomieszczenia podczyszczalni w budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej
Woli, ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola, budynek D.

1. ..........................................................
............................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
2............................................................
(nr telefonu, fax, adres e-mail)
3..........................................................
(regon)
4.Wykonawca jest/nie jest płatnikiem
podatku VAT
5...........................................................
(nr NIP)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :
Cena netto ………………..
+ podatek VAT ………………
Cena brutto ………………
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. OŚWIADCZAMY, 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. OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania RODO w taki sposób, aby ewentualne
przetwarzanie przez nas danych osobowych powierzonych przez Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy było zgodne z RODO, w szczególności
poprzez:
- Dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających imienne
upoważnienia;
- Zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do
zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
- Podejmowanie wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
- Stosowanie fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
przed dostępem osób nieuprawnionych;
- Stosowanie środków służących ochronie systemów przetwarzania danych przed
działaniem tzw. złośliwego oprogramowania;
- Zabezpieczenie stacji roboczych i komputerów przenośnych, w których
przetwarzane są dane osobowe, przed nieautoryzowanym uruchomieniem.
8. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty
załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:
Załączniki:
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..

…………………. .
Miejscowość data

………………………….
Pieczęć Wykonawcy

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

