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FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA z dnia ....................

(nazwa, pieczęć Wykonawcy)

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
(Zamawiający)

1. My, niżej podpisani: ..................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz firmy :
...................................................................................................................................................
(nazwa, adres, tel., fax, e-mail)
w odpowiedzi

na

ogłoszenie

o

przetargu

nieograniczonym na:

NA ŚWIADCZENIE USŁUG

TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach oraz Oddziału

PIWet-PIB, Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli (Oznaczenie sprawy: DZ-2501/99/20
składamy niniejszą ofertę:

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego w tym z projektem umowy j i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
4. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego .
5. Oferujemy wykonanie zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym warunków. za cenę :
Wartość netto :…………………………………..
Podatek VAT: …………………………………….
Wartość brutto:………………………………….

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert.
7. Zamówienie wykonamy samodzielnie */ Zamówienie wykonamy przy udziale podwykonawców w
następującym zakresie……………………………..
8. Ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.
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9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr..............do
nr...................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
10.
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1.)..........................................................................................
2)...........................................................................................
3)...........................................................................................
4)...........................................................................................
5)...........................................................................................
6)...........................................................................................
11.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).
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.

………………………….
(miejscowość i data)

…….……..……………………………………………
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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* niepotrzebne skreślić
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