Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………………
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy
…………………………………………………….
…………………………………………………….
dane do korespondencji:
e-mail: ………………………….…………….
fax.: …………………………..……………….

/miejscowość
data/

i

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
DGE-I.271.3.2020

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Cyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w
skład operatów technicznych
do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia
przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w
bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto w
wysokości ................................................... zł
2. Proponujemy okres rękojmi (R):
Wariant 1 - okres rękojmi 3 lata*
Wariant 2 - okres rękojmi 4 lata*
Wariant 3 - okres rękojmi 5 lat*
Uwaga: W przypadku braku wskazania, Zamawiający przyjmie 3 letni okres
rękojmi
oceniany
za 0 punktów.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ew. wyjaśnieniami i zmianami SIWZ i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Oświadczamy, iż usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w
terminie
określonym
w SIWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w SIWZ.
6. Prace
objęte
zamówieniem
zamierzamy
wykonać
bez
udziału
podwykonawców*/przy udziale podwykonawców*
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................................................................
………………………………………………………………………………………
.................................................................
………………………………………………………………………………………
zakres powierzonych podwykonawcom prac
podwykonawcy

nazwa

7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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 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.**
9. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …………
stronach kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ………….

Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………

.........................................................................
................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
wykonawcy(-ów)
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* niepotrzebne należy skreślić
** 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).
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