
Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………………………………………..
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTY

Dane wykonawcy

Nazwa: ..............................................................................

..............................................................................

Siedziba: ..............................................................................

..............................................................................

Adres poczty elektronicznej: ..............................................................................

Strona internetowa: ..............................................................................

Numer telefonu:  .............................................................................

Numer faksu:  .............................................................................

Numer REGON: ..............................................................................

Numer NIP: ..............................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego o uzyskanie zamówienia

publicznego którym jest „Sukcesywna dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019”

oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami zawartymi  w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą  przy szacunkowej wielkości zamówienia –

30 000 litrów:

Cena netto : .......................zł (słownie: ...............................................................................................)

Podatek VAT : .................zł (słownie: …..............................................................................................)

Cena brutto:......................zł (słownie: .................................................................................................)

W tym:

….................................................... +/- ….................................... = ….................................................

cena netto za 1 litr oleju opałowego                     marża/upust                     cena netto w zł u Wykonawcy

u Producenta                                                                                                    zamówienia za 1 litr  oleju 

                                                                                                                           opałowego z dokładnością do

                                                                                                                           dwóch miejsc po przecinku

Cena brutto jest ceną ofertową, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,

w tym m.in. podatek VAT.
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1. Zobowiązujemy  się  wykonać  zamówienie  zgodnie  z  harmonogramem  dostaw

wymienionym w punkcie III SIWZ.

2. Znane są nam parametry przedmiotu zamówienia, opisane w punkcie III SIWZ.

3. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia – 21 dni od daty otrzymania

przez Zamawiającego faktury VAT oraz protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  informacje  niezbędne

do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  z  ofertą  przez  czas  wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy,  że  załączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

wymagania  stawiane  wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas

zaakceptowane  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej

oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnienie tych warunków.

8. Oświadczamy,  że  wszystkie  informacje  zamieszczone  w  ofercie  są  prawdziwe

(za  składanie  nieprawdziwych  informacji  Wykonawca  odpowiada  zgodnie

z art. 270 KK.).

9. Informacje  zawarte  na  stronach  od ………… do ……………. stanowią  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  i  nie

mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

……………….……………….........……………………………….

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/
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K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  04.05.2016,  str.  1),  dalej

„RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej  Miejska  Przychodnia  Rejonowa  w  Koniecpolu,  ul.  Armii  Krajowej  2,  42-230

Koniecpol, telefon: 34 35 51 357, 34 35 51 420;
 inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  SP  ZOZ  Miejska  Przychodnia  Rejonowa

w Koniecpolu jest  Pan  Wojciech Sobalak,  kontakt:  adres  e-mail:  inspektor.zozkoniecpol@o2.pl,

telefon 34 35 52 779;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU

OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019, prowadzonym  w  trybie  przetargu

nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym

z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  
− prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________
* - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, zrozumiałem/am jej treść
i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

……………….……………….........……………………………….

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu.

……………….……………….........……………………………….

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/
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