Załącznik nr 2 do zaproszenia

miejscowość

data

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy .

Adres wykonawcy:
miejscowość

kod

ulica

nr

telefon

fax

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oferty:

tel

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu ofertowym skierowane
przez: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą: 34-441 Niedzica ul. Widokowa
1, na:
sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciągnika rolniczego
przedkładam — przedkładamy niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam — oświadczamy,
że zrealizuję — zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w
zaproszeniu do postępowania ofertowego oraz informuję — informujemy, że akceptuję —
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert jako
wyłączną podstawę postępowania ofertowego.
l. Oświadczam — oświadczamy, że zdobyłem — zdobyliśmy informacje konieczne do
przygotowania oferty.
2. Oświadczam — oświadczamy, że będę — będziemy związani z ofertą na okres 60 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na złożenie oferty.
3. Oferuję oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami
zawartymi w zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu.
4. Oferuję — oferujemy za sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciągnika
rolniczego:
marki

typ, model …………………………….

za cenę wynoszącą: ………………………. złotych netto
(słownie:

5. Oświadczam - oświadczamy, że przedstawiony wraz z zaproszeniem do składania ofert
projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczam - oświadczamy, iż cena netto oferty obejmuje pełny zakres określony w
zaproszeniu do składania ofert i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym cła i inne należności.
7. Oświadczam - oświadczamy, iż oferowany przez nas samochód jest fabrycznie nowy,
kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i prawnych.
8. Zobowiązuję - zobowiązujemy się dokonać sprzedaży i przekazania Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia w terminie ……….. tygodni (max 8 tygodni) od dnia
zawarcia umowy.
9. Oferujemy ……. lat gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia (min
2 lata).
10.Oświadczam - oświadczamy, że:
a w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi
siłami bez pomocy podwykonawców,
b w przypadku podpisania umowy powierzę następującym podwykonawcom do
wykonania następujące części zamówienia:

*niepotrzebne skreślić

11. Po zapoznaniu się z niżej zamieszczoną klauzulą informacyjną oświadczam /
oświadczamy, że wyrażam / wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszej ofercie oraz załącznikach do niej.*

....................., dnia ..................... 2022 roku

………......................................................
(pieczęć – podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 Nr 119, str.1)
informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
Spółka Akcyjna, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod
adresem ZEW Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, tel. 18 26 10 150.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym:
inspektor@niedzica.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia
w celach związanych z podjęciem działań związanych z prowadzonym postępowaniem
ofertowym oraz zawarciem umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa lub przez
okres niezbędny dla zachowania zasady rozliczalności albo przez okres nie dłuższy niż
okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
6. Dane osobowe będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeżeli to
uprawnienie wynika z obowiązującego przepisu prawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do postępowania ofertowego.
Odmowa podania danych osobowych spowoduje, iż nie dojdzie do udziału w
postępowaniu ofertowym.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

....................., dnia ..................... 2022 roku

………......................................................
(pieczęć – podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

