DPM-IX.271.22.2020

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

…………………, ……………..………. 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 sześciu uroczystości organizowanych na terenie
Białegostoku w 2021 roku.
1. W zakresie Części I zamówienia1: Realizacja usługi podczas czterech zadań:
a) Zadanie I: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 01 marca
2021 r., o godz. 12.00 przy pomniku poświęconym Danucie Siedzikównie "Ince",
na Skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich w Parku Planty w Białymstoku;
b) Zadanie II: 81. rocznica mordu katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2021 r., o godz.
12.00 przy Pomniku Mordu Katyńskiego, ul. Podleśna w Białymstoku – Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;
c) Zadanie III: Dzień Flagi RP w dniu 02 maja 2021 r., o godz. 12:00 na Rynku
Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku;
d) Zadanie IV: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2021 r.,
o godz. 12:30 na Rynku Kościuszki przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białymstoku
Oferuję wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, za cenę ofertową
brutto .......................................... zł, w tym:
Zadanie:

Wartość brutto zamówienia
podstawowego (zł) C1*

Wartość brutto wynikająca z
prawa opcji (zł) C2**
Wartość brutto – maszt

Zadanie I

R a z e m C1 i C2
Zadanie:

Wartość brutto

Zadanie II
Zadanie:

Wartość brutto

Zadanie III
Zadanie
Zadanie IV

Wartość brutto zamówienia
podstawowego (zł) C1*

Wartość brutto wynikająca z
prawa opcji (zł) C2**
Wartość brutto – maszt

R a z e m C1 i C2

Łączna cena ofertowa brutto za cztery zadania
(razem C1 i C2)
* Cena brutto za zamówienie podstawowe (C1)
** Cena brutto za zamówienie opcjonalne (C2)

1.1.

Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności,
które obejmuje ochroną szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.
1.2. Oświadczam, że konstrukcje techniczne wymagane do realizacji zamówienia,
posiadają aktualne atesty bezpieczeństwa - dotyczy IV zadania.
2. W zakresie Części II zamówienia1: Realizacja usługi podczas dwóch zadań:
a) Zadanie I: 32. rocznica ocalenia miasta po katastrofie wykolejenia się pociągu
ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku, w dniu 09 marca 2021 r. o godz.
16:30, przy Pomniku-Krzyżu „Jezu Ufam Tobie”, ul. Poleska w Białymstoku oraz
podczas trasy Drogi Krzyżowej: ul. Poleska, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego,
ul. Radzymińska do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
b) Zadanie II: Usługa techniczna podczas wielkanocnego poświęcenia pokarmów
w dniu 03 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00, przy Ratuszu na Rynku Kościuszki
w Białymstoku.
Oferuję wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, za cenę ofertową
brutto .......................................... zł, w tym:
Zadanie:

Cena ofertowa brutto:

2.
3.
Łączna cena ofertowa
brutto za dwa zadania
2.1.

Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności,
które obejmuje ochroną szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.

Część I, II zamówienia:
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia oraz
z projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w nich zawarte.
4. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam w terminach zgodnych
z ogłoszeniem o zamówieniu.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu.
6. 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.
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 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.
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 (oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca
przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).
9. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
10. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy:

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.
1

Uzupełnić odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca

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

DPM-IX.271.22.2020

Załącznik nr 2a do ogłoszenia o zamówieniu

……………………………………………
/miejscowość i data/
…………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ USŁUG WYMAGANYCH
ZGODNIE Z WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSKAZANYM
W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług technicznych podczas sześciu uroczystości organizowanych
na terenie Białegostoku w 2021 roku.
a) w zakresie Części I zamówienia*:

Lp.

Przedmiot zamówienia
(wskazanie nazw dwóch
uroczystości państwowym1)**

Wskazanie
uroczystości
przeprowadzonej
zgodnie z
Ceremoniałem
Wojskowym z
udziałem
przedstawicieli Wojska
Polskiego, wojskowej
asysty honorowej
Tak

Podmiot,
na rzecz
którego usługi
zostały
wykonane***

Daty wykonania
(od … do …)
Podać dzień, miesiąc
i rok

Nie

1.

2.

b) w zakresie Części II zamówienia*:

Lp.

1.

2.

Przedmiot zamówienia
(wskazanie nazw dwóch
uroczystości/imprez z obsługą
między innymi systemów
nagłośnienia )**

Wskazanie wartości
brutto

Podmiot,
na rzecz
którego usługi
zostały
wykonane***

Daty wykonania
(od … do …)
Podać dzień, miesiąc
i rok

* Uzupełnić odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca.
** W załączeniu do wykazu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wskazanych w wykazie usług - dla potwierdzenia warunku udziału w postepowaniu wskazanego
w ogłoszeniu. Należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
*** Przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane Zamawiający rozumie, instytucję
zlecającą wykonanie przedmiotu zamówienia związaną z Wykonawcą zawartą umową.

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

1

uroczystość państwowa - wykaz świąt państwowych:
 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski
 1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy
 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa
 12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności
 19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

DPM-IX.271.22.2020

Załącznik nr 2b do ogłoszenia o zamówieniu

……………………………………………
/miejscowość i data/
…………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług technicznych podczas sześciu uroczystości organizowanych
na terenie Białegostoku w 2021 roku.
a) w zakresie Części I zamówienia*:

Lp.
(1)

Imię i nazwisko

Kwalifikacje/Uprawnienia
(należy wpisać kwalifikacje/uprawnienia
zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1.
ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu)

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje/Uprawnienia
(należy wpisać kwalifikacje/uprawnienia
zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1.
ppkt 3) ogłoszenia o zamówieniu)

Zakres
wykonywanych
czynności

1.

Lp.
(2)

Imię i nazwisko

1.

Lp.
(3)

1.

Imię
i nazwisko osoby,
która spełnia
wymagane
warunki (zgodnie
z pkt 2.1. ppkt 4)
ogłoszenia
o zamówieniu

Temat kursu/szkolenia

Wskazanie zakresu kursu/szkolenia (należy określić zgodnie
z wymogami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu)

b) w zakresie Części II zamówienia*:

Lp.
(1)

Imię i nazwisko

Kwalifikacje/Uprawnienia
(należy wpisać kwalifikacje/uprawnienia
zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1.
ppkt 2) ogłoszenia o zamówieniu)

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje/Uprawnienia
(należy wpisać kwalifikacje/uprawnienia
zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1.
ppkt 3) ogłoszenia o zamówieniu)

Zakres
wykonywanych
czynności

1.

Lp.
(2)

Imię i nazwisko

1.

* Uzupełnić odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca.

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

