Załącznik nr 2

Oferta
Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, przedmiotem których jest na świadczenie usług
kurierskich (transport materiału biologicznego) w obrocie krajowym i zagranicznym dla
potrzeb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach oraz Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, my niżej podpisani oferujemy
wykonanie ww. usługi za cenę :
Cena łączna netto: … PLN (słownie: …)
Cena łączna brutto: … PLN (słownie: …)
Termin płatności-……..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym , tj.
przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu
terminu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
ogłoszenia o zamówieniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w terminie nie później niż 7 dni od decyzji
o wyborze oferty.
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.

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).

Oferta została złożona na … stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr … do nr … .
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …
2) …
3) …
__________________ dnia __ - __ - 2021 roku

___________________________________
(podpis Wykonawcy)

