Załącznik Nr 1
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA………………………………………………………………………………
/nazwa firmy)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………..……………..……………………………………………………..……..
(siedziba i adres wykonawcy)
NIP ………………………........ …………… REGON ……………………………………..
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że oferujemy wykonanie zlecenia pn. :
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w obiektach Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej ul Piłsudskiego 111A
lokalizacja wg załącznika nr 4.
1. Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania pętli zwarcia 522 punkty x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów jednofazowych
353 punkty x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
3. Pomiar rezystancji izolacji obwodów trójfazowych
64 punkty x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
4. Badanie wyłączników różnicowo –prądowych
28 punktów x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
5. Badanie wyłączników przeciwpożarowych
3 punkty x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
6. Badanie urządzeń piorunochronnych
7 punktów x …….zł
=……… słownie zł ……………………………………………
Łącznie za całość oferty suma kwoty z punktów 1 do 6
cena netto oferty :…………………………………
(słownie zł:………………………………………………………………….……………)
podatek VAT ………………………………………zł
cena brutto oferty)…………………………….…………………………….……… zł
( słownie zł …………………………………….……………………………………


Uwaga Podana ilość punktów jest orientacyjna, w przypadku zmiany w ilości punktów
pomiarowych właściwa wartość za wykonaną usługę zostanie wyliczona ze stawki za
punkt z formularza oferty załącznik nr 1.
Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszt
dojazdu do obiektów ,
2) urządzenia pomiarowe spełniają wszelkie normy i są dopuszczone do używania,
3) akceptujemy i spełniamy zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty
otwarcia oferty,
5) uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze
zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.
6) będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w ustawie z dnia 12 października
1994r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.
U. z1994 r. Nr 126 poz. 615), a w szczególności treści art. 3 oświadczamy, że złożona przez
nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a
wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.
6)Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z przedmiotem zamówienia i pozyskał
dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być
niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

7)Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
7.1. Zamawiający 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:
7.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej
i
Mieszkaniowej
spółka
z
o.o.
w
Kolbuszowej
tel.172275 227
http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/ e-mail zgkim@kolbuszowa.pl
7.1.2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej spółka z o.o.
Kolbuszowa jest Pan Wiesław Haraf : e-mail:
iod1@zgkim.kolbuszowa.pl, tel. 17 227 52 27,
7.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej ul Piłsudskiego 111 A
prowadzonym w trybie: zapytania o cenę
7.1.4. 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”;
7.1.5. 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;

7.1.6. 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;
7.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7.1.8. 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;
7.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− 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.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy
7) Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………
Stanowisko …………………………
Telefon.....………………… Fax ………………………. E-mail ……………………….
\

Miejscowość i data .................................................
Podpisano .....................................................
(osoba /y/ uprawnione do reprezentowania oferenta)

