………………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………………..

(adres i nazwa wykonawcy)
tel.:……………………………………………………………….
fax:………………………………………………………………..

……………………………………………………........
……………………………………………………........
(nazwa Zamawiającego)

OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu
cenowym w sprawie:
Świadczenia usługi dostarczania oprogramowania pozwalającego na śledzenie tras
przejazdu pojazdów obierających odpady komunalne na terenie Gminy Cieszyn w latach
2022 - 2023.
1.

l.p.

Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia za
kwotę: ……………………………………………………………………………………… zł brutto (słownie zł:
……………………………………………)
ze wskazaniem kwot brutto na realizację poszczególnych punktów (1.1. – 1.5.)
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

opis

Ilość
miesięcy/
ilość
opłat

1

dostarczenie i uruchomienie oprogramowania
pozwalającego na odczyt przez zamawiającego
danych rejestrowanych przez wykonawcę
wskazanych w pkt. 1.1. opisu przedmiotu
zamówienia

1

2

miesięczny koszt udostępniania oprogramowania

24

3

przeprowadzenie szkolenia pracowników
w zakresie obsługi oprogramowania

1

4

przygotowanie protokołu wymiany danych
(interfejs) na podstawie którego dokonywany
będzie przesył danych rejestrowanych przez
wykonawcę do oprogramowania zamawiającego

1

5

archiwizowanie danych przez okres 12 miesięcy

24

kwota
jedn.
netto

razem
netto

razem
brutto

2.
3.
4.

Oświadczam, iż wykonam przedmiot zamówienia w terminach wskazanych
w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
ofertowym (jeśli zostały określone).

5.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.2

6.

Do formularza załączam:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..

………………………………………………………………, dnia …………………………………..
(miejscowość)

…………………………………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

1

Rozporządzenie 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).
2

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).

