Zapytanie ofertowe – wymiana uszkodzonego ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów betonowych na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli;
oznaczenie postepowania: DZ-2501/82/19

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu p.n. „wymiana uszkodzonego ogrodzenia z
prefabrykowanych elementów betonowych na terenie Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej
Woli” - oznaczenie postępowania: DZ-2501/82/19

My, niżej podpisani:

............................................................................................................................................
(nazwa/firma i dokładny adres Wykonawcy, telefon, e-mail)
(w przypadku składania oferty przez podmiotu występujące wspólnie podać nazwy/firmy
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w
zapytaniu ofertowym na warunkach określonych we wzorze umowy za cenę brutto ……………….. zł
(słownie: ……………………………… złotych), w tym:

a)

cenę netto ……………….. zł (słownie: ………………………………………… złotych)

b)

podatek

VAT

(stawka

podatku

VAT

…….

%)

…………………….

zł

(słownie:

…………………………………………………………………………….………… złotych,
4. Udzielamy gwarancji: na roboty budowlane na okres:…………………. Miesięcy.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………… tygodni od dnia
przekazania terenu robót.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.).
Kierownikiem budowy będzie - …………………………. posiadający uprawnienia budowlane ……….
………………………………………..
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w umowie.
8. Oświadczamy również, że:
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a)

jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert,

b)

złożyliśmy ofertę na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru
.......... do numeru ..........

c)

wnieśliśmy

wadium

w

wymaganej

kwocie

w

dniu

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

w

formie

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

d)

zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych prac i firma podwykonawcy)
*niepotrzebne skreślić

9. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
UWAGA: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku.
10. 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).
11. 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
upoważnienia;

do

przetwarzania

danych

wyłącznie

osób

posiadających

imienne

- 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;
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- 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.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ........................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefon: ............................................................... Faks: ........................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….
13. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z formularzem oferty:

a)

………………………………………………………………………………………………….

b)

………………………………………………………………………………………………….

c)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………..……….., dnia …………………….. 2019 r.
Miejscowość

.....................................................
podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

