DPM-IX.271.1.2020

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
…………………, … ………….. 2020 r.
FORMULARZ OFERTOWY

...........................................
(nazwa i adres wykonawcy, NIP,
Regon, adres internetowy, e-mail,
numer telefonu i faksu)
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na:
Świadczenie usług technicznych podczas rocznicy ocalenia miasta po katastrofie
wykolejenia się pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku oraz podczas
wielkanocnego poświęcenia pokarmów.
1. Oferujemy wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, za cenę
ofertową brutto ………………………….., obejmującą należny podatek VAT.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

w tym Zadanie I: cena brutto ………………………. PLN
Zadanie II: cena brutto ……………………… PLN
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz
z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w nich zawarte.
Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminach zgodnych
z ogłoszeniem o zamówieniu.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu.
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).
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 L119 s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz.
UE L127 s.2 z 2018 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.
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 L119
s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 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. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy:

10. Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności,
które obejmuje ochroną szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.
11. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach
i kolejno ponumerowanych.
Do oferty załączono następujące dokumenty:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
4) ........................................................
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

............................................................................................
Wykonawca / Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

