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FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA z dnia ....................

(nazwa, pieczęć Wykonawcy)

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
(Zamawiający)

My, niżej podpisani: ..................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy :
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, tel., fax, e-mail)
w odpowiedzi na ogłoszenie na usługi społeczne na realizację usług pośrednictwa w sukcesywnej
rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również
miejsc noclegowych w innych, niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego, (Oznaczenie
sprawy: DZ-2501/5/19 )
składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem na usługi społeczne w tym z projektem umowy i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Łączna cena oferty brutto wynosi: …………………………………………………. złotych
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………..zł)
Sposób obliczenia ceny:
Sposób obliczenia ceny jest następujący:
Cena oferty brutto = 600 000,00 zł - (600 000,00 zł. x upust w %) + (400 x opłata transakcyjna za 1
rezerwację miejsca noclegowego w Polsce) + (500 x opłata transakcyjna za 1 rezerwację miejsca
noclegowego za granicą)

Opłata transakcyjna za dokonanie 1 rezerwacji w hotelu w Polsce wynosi
……………………. zł brutto (słownie złotych: …….............................................................zł)
Opłata transakcyjna za dokonanie 1 rezerwacji w hotelu za granica wynosi
……………………. zł brutto (słownie złotych: …….............................................................zł)

Wysokość upustu od ceny brutto dla jednego miejsca hotelowego wynosi ………….. %
UWAGA: Dla celów sporządzenia oferty i obliczenia ceny oraz dokonania porównania ofert,
Zamawiający przyjął, iż w czasie trwania umowy planuje dokonać za pośrednictwem Wykonawcy 900
rezerwacji w pokojach jednoosobowych w hotelach o standardzie trzygwiazdkowym i zakupu miejsc
noclegowych o łącznej wartości 600 000,00 zł brutto, co stanowi cenę wyjściową. Miejscowości, w
których najczęściej dokonywane są rezerwacje są następujące:
1

oznaczenie sprawy: DZ-2501/5/19 Załącznik nr 1 do SIWZ

W Polsce- Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków,
Za granicą- Paryż, Kopenhaga, Bruksela, Berlin, Praga, Amsterdam.
Oświadczam/y, że ceny i upusty podane w złożonej ofercie dotyczące wykonanego zadania
będą obowiązujące na czas trwania umowy.
Oświadczam/y, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam/y, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej
umowy.
Oświadczam/y, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę)
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych
we wzorze umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamówienie wykonamy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom*, w następującym
zakresie ………………………………………………………………………………………………
Wszelka korespondencję w niniejszej sprawie kierować do:
Imię i nazwisko:………………………….
Tel………………………………………..
Fax………………………………………..
e-mail:……………………………………..
Oferta została złożona na .................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.......... do
nr................
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr..............do
nr...................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
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).
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* 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).
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.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
........................
........................
........................

………………………….
(miejscowość i data)

…….……..……………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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