Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

OBU-IV.271.46.2019

.............................................................
Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Formularz ofertowy
NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________ _________________
Adres wykonawcy _______________________________________________________________
tel.__________________ fax _________________ e-mail _______________________________
NIP _________________________________ REGON _________________________________

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
ogłoszenia o zamówieniu na:

„Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
1.

Oferujemy wykonanie usług, stanowiących przedmiot zamówienia za cenę ofertową brutto
w wysokości .................................................... zł

Cena ofertowa została wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

Lp

a

Rodzaj kopii

b

1.

Kopie czarno-białe

2.

Kopie kolorowe

Ilość stron kopii formatu A4

Oferowana stawka

Wartość brutto

przewidzianych do wykonania w

brutto za wyk. 10 stron kopii

wyliczona wg wzoru:

okresie trwania umowy (szt.)

A4 (zł )

e = (c x d) : 10

c

d

e

2.640,000
432.200
Razem cena ofertowa brutto:

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz

przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy świadczyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o zamówieniu.
4. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wskazujemy nr konta, na które należy przelewać środki finansowe za realizację umowy

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Białegostoku w
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez osoby fizyczne).
7. 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.
8. 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 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).
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) .....................................................................
(2) .....................................................................
(3) .....................................................................
(4) .....................................................................
(5) ....................................................................
(6) ....................................................................

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

* niepotrzebne skreślić

…….……………………………………………………..………………………
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy/

