Załącznik nr 1 do Szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu

...............................................
(pieczęć Oferenta)
FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni)
...................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : .....................................................................................
(pełna nazwa Oferenta)
........................................................................................................................................
(adres siedziby Oferenta)
REGON..........................................................................
Nr NIP ..........................................................................
Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeśli dotyczy): .................................................
nr telefonu ....................................................................
e-mail ............................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na:
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowo trzech zadań remontowo –
budowlanych (zwanych dalej w treści „zamówieniem”) w zakresie:
1) robót instalacyjno-montażowych dwóch kotłowni (zadanie nr 1);
2) wymiany pokrycia oraz konstrukcji dachu głównego nad budynkiem pływalni (zadanie nr 2);
3) wymiany nawierzchni kortu sportowego (zadanie nr 3);
na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Bursztynowej 6
w Mrzeżynie”, składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w Szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu, za cenę umowną brutto (w
tym podatek VAT wg obowiązującej stawki) – C
C= C1+C2
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..............................................................................................................................
W tym:
a) C1 - cenę umowną brutto (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki) za dokumentację
projektową określoną w § 1 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do
szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu) w wysokości:
…………………………………………………. brutto zł,
b) C2 - cenę umowną brutto (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki) za sprawowanie nadzoru
autorskiego oraz przygotowanie terenu pod planowane roboty budowlane oraz wykonanie
robót budowlanych określonych w § 1 ust. 2 pkt 2-4 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 2
do szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu) w wysokości:
.………………………………………………….brutto zł.

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w Szczegółowej
instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu, oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr
2 do szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie przetargu).

3. Oświadczam, że ważność naszej oferty obowiązuje przez okres 90 dni od upływu terminu składania
ofert.

4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Szczegółowej instrukcji dla
Oferentów w zakresie przetargu oraz w miejscu i terminie określonym przez Organizatora.

5. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
6. Oferujemy termin wykonania dokumentacji projektowej do 90 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie
przetargu).

7. Oferujemy termin wykonania robót budowlanych do 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 2-4
wzoru umowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowej instrukcji dla Oferentów w zakresie
przetargu).

8. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych
części zamówienia:
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Firma (nazwa) podwykonawcy
(jeżeli jest znany)

Lp.

Część (zakres)
zamówienia

Wskazanie części ( nr zadania), w
której Oferent przewiduje udział
podwykonawcy

1.
2.

(należy wypełnić, jeżeli Oferent przewiduje udział podwykonawców)

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy
polegać na zdolnościach technicznych i doświadczeniu innych, niżej wymienionych podmiotów
(podmioty trzecie):

Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie części
zamówienia, której dotyczy
wsparcie podmiotu
trzeciego

1.
2.

(należy wypełnić, jeżeli Oferent przewiduje udział podmiotów trzecich)

10. Oświadczam, że uzyskaliśmy informacje potrzebne do przygotowania i wyceny naszej oferty.
11. Klauzula informacyjna zgodna z RODO.
a)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bursztynowej 6 w
Mrzeżynie, numer KRS 0000139730, w zakresie obejmującym procedurę przetargową na:
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowo trzech zadań remontowo –
budowlanych mającą na celu wyłonienie oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie i realizacji
umowy będącej wynikiem procedury.

b)

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
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..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta w
przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Oferentów)

Obowiązek informacyjny
na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
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1. Administratorem danych osobowych jest ………………. (nazwa, tel, email)
2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w Mrzeżynie może przetwarzać Państwa dane
osobowe w celu:
 wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
kompleksowo trzech zadań remontowo – budowlanych”,
 zawarcia i realizacji umowy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Ośrodek
Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w Mrzeżynie w formie papierowej i elektronicznej przez
czas prowadzenia postępowania przetargowego i obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu
w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,






wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji umowy.
4. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w Mrzeżynie gwarantuje spełnienie praw
wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz
usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Z uprawnień wskazanych w pkt 4 mogą Państwo skorzystać, gdy:




w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w Mrzeżynie; zostanie
cofnięta zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania
danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – można
żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych
danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo żądali ich
usunięcia; dane nie będą już wykorzystywane przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp.
z o.o. w Mrzeżynie, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń;
wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w
Mrzeżynie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. w
Mrzeżynie danych osobowych narusza RODO, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 roku jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, a po tej dacie organ będący jego następcą.
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8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym. Informujemy również, iż nie jesteście Państwo
profilowani.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta w
przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Oferentów)
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