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Załącznik Nr1 do ogłoszenia o zamówieniu

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________
Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel.__________________ fax ___________ e-mail ____________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________
odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
„Wymiana zestawu hydroforowego, wykonanie instalacji elektrycznej i p. poż.

w

hydroforni budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku ”
1. Oferuję wykonanie zamówienia za:



cenę ofertową w kwocie ………………………… złotych brutto

2.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu (wraz z załącznikami) i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Akceptuję projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy:

5. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Prezydenta Miasta Białegostoku w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem
w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 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
2016 r.), a także, że jestem w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
ich przetwarzanie, w przypadku pozyskania danych na podstawie zgody osób.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy
Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

-------------------------------------/miejscowość i data/

---------------------------------------------------------podpis wykonawcy/ upełnomocnionych przedstawicieli

