Załącznik nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu
OBU-IV.271.50.2019

………………………………

………………………………

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na:
DOSTAWĘ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH O POJ. 18.9 L
ORAZ DZIERŻAWĘ DYSTRYBUTORÓW
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto, uwzględniającą należny podatek VAT,
obliczoną wg poniższej tabeli:

Asortyment

Ilość

1

2

Butla z wodą o
pojemności 18,9
litrów
Dzierżawa
elektrycznych
dystrybutorów
dozujących wodę

4.680

Cena brutto za 1 szt. butli
z wodą / czynsz
miesięczny brutto za
dzierżawę 1 szt.
dystrybutora
3

Wartość brutto /zł/
(kolumna 2 x kolumna 3)

……………………zł

4

…………………………zł

(cena brutto za 1 szt. butli z wodą)

1200

………………………zł

(100 dystrybutorów x 12 mcy)

(czynsz miesięczny brutto za
dzierżawę 1 szt. dystrybutora)

CENA OFERTY BRUTTO ZŁ:

………………………….zł

……………………………….

2. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że kwota zaoferowana w pkt 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów.
5. Załącznikami do oferty są:



świadectwo PZH zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową wody
atest PZH o dopuszczeniu do obrotu produktami spożywczymi butli, w których dostarczana
będzie woda

6. Wskazujemy nr konta, na które należy przelewać środki finansowe za realizację umowy

7. 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).
8. 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.
9. 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).

……………….……………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

