formularz ofertowy – załącznik nr 2
DZ-2501/15/20

OFERTA

Nazwa Wykonawcy:

– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:
NIP:
REGON:
Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Tel.:
Faks:
Strona www:
Adres e-mail:
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
Tel.:
Faks:
Adres e-mail:
Osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy jest/są:
Imię i nazwisko
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis

Parafa

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

………………………………………………
data i podpis lub parafa z pieczęcią imienną
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/Nazwa i adres oferenta/

...........................................................
/miejscowość i data/

OFERTA
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na organizację wycieczki do Lwowa
dla pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia
oferty oraz załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty,
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

ilość
osób

Opis usługi

cena netto za
1 osobę

wartość netto

2.

cena jednostkowa za
jednego uczestnika
Bilety wstępu do:

a

Stare Miasto

50

b

Kamienica „Królewska”

50

c

Kaplica Boimów

50

d

Katedra Łacińska

50

e

Hotel George

50

f

Gmach Politechniki
Lwowskiej

50

g

Pałac Sapiehów

50

h

Dzielnica ormiańska

50

i

Cmentarz Orląt
Lwowskich

50

j

Wysoki Zamek

50

k

Opera Lwowska

50

4.

Bilety wstępu do dodatkowo zaproponowanych miejsc:

1.

wartość brutto

50

a.

50

b.

50

c.

50

d.

50

5.

VAT

RAZEM

Łączna szacunkowa cena netto oferty wynosi: ..................................... zł.
(słownie .................................................................................................................................zł.)

………………………………………………
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Podatek VAT: ……………………………….………zł (…..….%)
Łączna szacunkowa cena brutto oferty wynosi:.................................... zł.
(słownie: ........................... .................................................................................................zł.)
2. OŚWIADCZAMY, że ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
zrealizowania zamówienia.
3. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty).
a) miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (nazwa, położenie hotelu, kategoria):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) rodzaj autokaru (m.in.: marka, rok produkcji oraz opis standardu autokaru):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) nazwę przewoźnika, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) kwoty ubezpieczenia uczestników wycieczki:
 NNW: …………………………………………………………………………………
 KL i ASS: ………………………………..……………………………………………
 ubezpieczenie bagażu: …………………..……………………………………………
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty (znak sprawy
DZ-2501/15/20) wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
5. OŚWIADCZAMY, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego oraz, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy w pełni
wykwalifikowany zespół pracowników.
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.
7. OFERUJEMY następujące warunki płatności: Płatność będzie realizowana w terminie do
21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału faktury wraz z podpisanym
protokołem odbioru za rzeczywiście wykonaną usługę.
8. 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.

………………………………………………
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9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3
do Zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą nie później niż 7 dni od decyzji
o wyborze oferty, na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są
kompletne i zgodne z prawdą.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefon: ............................................................ Faks: ........................................................
Adres e-mail: .....................................................................................................................
12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________
ponumerowanych od nr .......... do nr ................

stronach

podpisanych

i

kolejno

13. DO OFERTY ZAŁĄCZAMY następujące oświadczenia i dokumenty, które są integralną
częścią oferty:
1)...........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................
7)...........................................................................................
8)...........................................................................................
9)...........................................................................................
10)...........................................................................................
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od
daty dnia otwarcia ofert.
Oświadczamy, 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).

OŚWIADCZAMY, że spełniamy wymagania RODO w taki sposób, aby ewentualne

………………………………………………
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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.

__________________ dnia __ -__ -2020 roku ___________________________________
(podpis Wykonawcy)

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

