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Oferta
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usługi z zakresu monitoringu entomologicznego
muchówek z rodzaju Culicoides, potencjalnych wektorów wirusa choroby niebieskiego języka w Polsce w roku
2019
my niżej podpisani:
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną
ofertę)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia
oferty.

2.

OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do reprezentowania nas
w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu jest :
_________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższych zakresie
ustanowili pełnomocnictwo)

3.

OŚWIADCZAMY, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, tj.
posiadamy wymagane doświadczenie oraz wiedzę:
Osoba/y wykonująca/e badania posiadają tytuł naukowy:……………………………………..
Osoba/y wykonująca/e badania posiadają następujące doświadczenie:
L.p.

Nazwa usługi

Podmiot zlecający usługę

Termin
wykonywania
usługi

4.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenie do złożenia ofertyi uznajemy się za
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związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami.

5.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto za próbkę - …………………
Cena brutto za próbkę - ………………..
Wartość oferty przy założeniu 694 próbek
Cena netto oferty wynosi: ………………………… zł. (słownie: ………………………………… zł)
Podatek VAT: ………..%
Cena brutto oferty wynosi: ………………………… zł. (słownie: ………………………………… zł)

6.

Termin płatności wynosi – …………… dni. (uwaga termin nie może być dłuższy niż 30 dni)

7.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w treści zaproszenia do
łożenia oferty.

8.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas przez okres 30 dni uwzględniając, że termin
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

9.

OŚWIADCZAMY, że wyniki badań, które będą przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej nie
będą przekazywane, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

10.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców *
* niepotrzebne skreślić
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia:
_________________________________________________________________________
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu w sytuacji gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w pkt 5 SIWZ, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 5.3.4.
SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia).

11.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) 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).
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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.

12.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................... Faks: ..............................................................
Adres e-mail: .............................................................

13.

OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy
następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................

..........................................................................................
__________________ dnia __ - __ - 2019 roku
___________________________________
(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

