Nr postępowania: SOLSKA/37/2019
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________
Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel._________________________________ e-mail ________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________1
przystępując do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego prowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności pt.:
Monitoring stanowisk gniewosza
Zadanie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
oświadczam:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy łączną cenę brutto, w tym należny
podatek VAT:
cena brutto: …......................zł słownie .............................................................................. zł,
obejmująca przeniesienie praw autorskich majątkowych do raportu.
Oświadczamy, że:
1. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.
2. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
3. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
4. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w Zapytaniu
ofertowym.
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5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych
na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione
do tego organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
Składając ofertę w postępowaniu pn. „Monitoring stanowisk gniewosza”, 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 oraz, że
dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o
przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 RODO*;
Załącznikami do niniejszej oferty są: 1
(1) ……………………………………………...............................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach.

-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

____________________
1 odpowiednio wpisać
* 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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