
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
UL. PIASTOWSKA 10 A

58-130 ŻARÓW
tel/faks: 74 8580 753 lub 74 8580 187

Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................................
       pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gminne Centrum Kultury i Sportu

ul. Piastowska 10a

58-130 Żarów

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2020

 DO 31.12.2020”

ja niżej podpisany:

Nazwa i adres Wykonawcy1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...........................................................................................................................................
tel. ..............................................................................................................................................
e-mail…………………………................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie usług objętych przetargiem ogółem za cenę:

brutto: .................................................................................................................................. 

(słownie brutto): ................................................................................................................

w tym podatek VAT:............................................................................................................ 

netto:………………………………………………………………………………………...........................................

2. Oferuję wykonanie usług  w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Termin płatności faktur do 30 dni.

1 w  przypadku  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną  należy  wskazać  wszystkich  Wykonawców
występujących  wspólnie  lub  zaznaczyć,  iż  wskazany  podmiot  (Pełnomocnik/Lider)  występuje  w  imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną 
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4. Jakość usługi:

1. Oświadczam iż przy realizacji niniejszego zadania zapewnimy osobę stałego 
koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi:  (należy zaznaczyć X przy 
właściwym polu). 

która  „codziennie”  będzie  osobiście  wraz  z  wyznaczonym  pracownikiem
Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi,

która „dwa razy  w tygodniu”  będzie osobiście  wraz  z  wyznaczonym pracownikiem
Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, 

która  „raz  na  tydzień”  będzie  osobiście  wraz  z  wyznaczonym  pracownikiem
Zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi,

nie  wyznaczam  osoby  do  osobistego  sprawdzania  jakości  wykonywanej  usługi
w powyżej wymienionych okresach czasu,

5. Niniejszym oświadczam, że:

a) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

b) zapoznałem  się  z  postanowieniami  załączonego  do  SIWZ  wzoru  umowy  

i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

c) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

d) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert

podanego w SIWZ.

6. Osoby uprawnione do podpisania umowy  -  stanowisko:

...............................................................................................................................................

7. Tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji stanowią następujące elementy oferty:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres: ………………………………..………………..……..........................

……………………………………………………………………………………………….............................................

tel. ………………………......   e-mail: …………..…………………………………………………………………………..

9. Zamówienie zrealizuję:

a) sam*/przy udziale Podwykonawców*
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………………………………………………………………………………………………...............................................
….................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

(zakres powierzonych robót oraz nazwa –firma- podwykonawcy, o ile jest znana )

10. Zobowiązuję  się  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  we  własnym

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli

zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,

z  późn.  zm.).  Dla  udokumentowania tego faktu przed podpisaniem umowy przedłożę

zamawiającemu  wykaz  osób  zatrudnionych  przy  realizacji  zamówienia  na  podstawie

umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

11. Informuję że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego

obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług.  

W  przypadku,  gdy  wybór  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego

obowiązku należy wypełnić:

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył…………………………….… nazwa

(rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez 

kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………. PLN

12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Spełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  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 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w

Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.

1. Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  z którym  może  się  Pani/Pan

kontaktować  

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com.
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

GCKIS.271.4.2019  pn  „Kompleksowe utrzymanie  czystości  w  obiekcie  basenu  krytego

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

3. 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. 2018r. poz. 1986

ze zm)

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, 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.

5. 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,

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.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w przepisach  ustawy  z  dnia  29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o
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udzielenie  zamówienia  publicznego.  Konsekwencje  niepodania  określonych  danych

wynikają z ww ustawy.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

             Podpisano 

.....................................................   
 (podpis osoby uprawnionej 

           do reprezentowania Wykonawcy)

.............................................................
      /Miejscowość i data/                                              

        
* niepotrzebne skreślić
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