Formularz ofertowy wstępny
Zamawiający : Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

.....................................................
(pieczątka nagłówkowa Oferenta)
W odpowiedzi na zaproszenie przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA do złożenia
oferty w postępowaniu ofertowym z negocjacjami warunków umownych na:

zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w wybranych obiektach
ZEW Niedzica SA w sezonie 2021/2022
przedkładam – przedkładamy niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam – oświadczamy, że
zrealizuję – zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w
zaproszeniu do przedmiotowego postępowania ofertowego.
Oferta złożona jest przez : .......................................................................................................
(nazwa i adres Oferenta )
.......................................................................................................................................................
działającego w imieniu własnym/konsorcjum/.
1. Po zapoznaniu się z warunkami kontraktu oraz treścią zaproszenia, dotyczącą wykonania
powyższego przedsięwzięcia, ja niżej podpisana(y), oferuję realizację usługi wg zakresu
określonego przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty za następujące
wstępne ceny jednostkowe :
1.1.za 1 roboczogodzinę prac ręcznych – kwota :
netto : ........................ złotych,
1.2. za 1 godzinę pracy pojazdu mechanicznego z pługiem (zamiatarką) - kwota :
netto : ........................ złotych,
1.3. za 1 godzinę pracy pojazdu mechanicznego z piaskarką – kwota :
netto : ........................ złotych,
2. Jeżeli moja oferta zostanie przyjęta, podejmuję się podpisać umowę na warunkach
określonych w projekcie umowy oraz realizować usługę od wystąpienia warunków
zimowych w 2021 roku do 29 kwietnia 2022 roku.
3.

Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w
przypadku przyjęcia oferty przez cały czas trwania kontraktu pozostanie ona dla mnie
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wiążąca i może być przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.
4.

Posiadam numer ewidencyjny NIP : .............................

REGON:...............................

5.

Po zapoznaniu się z treścią załączonego do zaproszenia projektu umowy, oświadczam,
że przyjmuję jej treść bez uwag.

6.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji zadania będę przez cały
okres trwania umowy posiadał ważne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

7.

Do udziału w negocjacjach, wyznaczonych na dzień 22 października 2021 roku
wyznaczam - wyznaczamy naszego Przedstawiciela w osobie :
…………………………………. Tel. …………………………………………..

..............................., dnia ......................... 2021 roku

.....................................................
(pieczęć, podpis - podpisy osób
upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

7. 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 ..................... 2020 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.
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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 postepowania
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 ............................ roku

...................................................... .....
(podpis - podpis osoby
upoważnionej
do reprezentowania Oferenta)
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