Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bonów towarowych
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie postępowania: DZ-2501246/19
Załącznik nr 1

Oferta
Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zakup i dostawę wyemitowanych bonów
towarowych, 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 ze zaproszeniem do
złożenia oferty.

2.

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

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bonów towarowych
dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie postępowania: DZ-2501246/19

Cena oferty ogółem: ……………………… zł. brutto
Termin ważności bonów (długość terminu realizacji oferowanych bonów) - …… m-cy.
5.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do złożenia
oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu
terminu.

6.

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

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).
Oświadczam, że spełniam 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.

…………….………………………………………..
data i czytelny podpis lub parafa z pieczęcią imienną

