Załącznik nr 1 do SIWZ
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ....................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON ............................................................................ NIP ..................................................................
Nr konta bankowego: .................................................................................................................................
nr
telefonu
..........................................................
nr
faksu
...........................................................................
e-mail ..............................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ul. Kolorowa 27”
składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w SIWZ za 1 miesiąc wykonywania usługi za cenę umowną brutto:
Wartość netto: ……………………………………
(słownie:…….………..……………………………………………………………………………)
Podatek VAT: ……………………………………
(słownie:…….………..……………………………………………………………………...………)
Wartość brutto: ………………………………….
(słownie:…….………..……………………………………………………………...………………)
2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie wcześniej niż 6.08.2018r. –
29.06.2019r
3. Oświadczam(-my), że termin płatności faktury wynosi ………………… dni.
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli
Wykonawca przewiduje udział podwykonawców):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. Wykonawca informuje, że jest małym / średnim przedsiębiorcą*
* niepotrzebne skreślić (brak skreślenia upoważnia Zamawiajacego do uznania, że Wykonawca
jest małym przedsiębiorcą)
9. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających
z RODO
WPROWADZENIE
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienie
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
nich 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 04.05.2016, str. 1)), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych , których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
o ś w i a d c z a m(y),
że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (pozyskaliśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu*

*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

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: …………………………………………………….
(imię nazwisko – stanowisko)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze
strony Wykonawcy jest: …………………………………..………… tel. …………………………. .
( imię nazwisko – stanowisko)
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Ofertę składam(-my) na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................

......................................……
(miejscowość, data)

……………..………………………………..
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w
dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
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