FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………
(pieczęć Dostawcy)

Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
KRS:
TELEFON:
E-MAIL:
OSOBA DO KONTAKTU:

TELEFON:

Zobowiązuję się do przeprowadzenia w roku 2021 prac archeologicznych po pracach wod – kan
na terenie miasta Kalisza w obrębie podlegającym ochronie zabytków zgodnie z Decyzją Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13 [KD] z dnia 29.11.2013r.
w/s skreślenia z rejestru zabytków części obszaru miasta Kalisza.
Cena netto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie
punktowym: ……………………….zł + ...%Vat
Cena brutto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie
punktowym: ………………………zł
Słownie: (…………………………………………………………………………………… zł brutto).
Cena netto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie liniowym
do 100m: ………............zł + …%Vat
Cena brutto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań archeologicznych w wykopie
liniowym do 100m:………………zł
Słownie: (…………………………………………………………………………………….zł brutto).
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej firmy zaakceptujemy następujące warunki
przyszłej umowy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Termin płatności: przelew, min. 30 dni;
Termin związania umową: do 31.12.2021r.
Zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Formularz ofertowy oraz umowę będące załącznikami do pisma przewodniego
(zapytania ofertowego), akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do zawarcia umowy.
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 4
pkt II ppkt 4 Regulaminu Udzielania Zamówień.
Spełniamy warunki określone w § 4 pkt II ppkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień
dotyczące:
˗
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

7)

˗
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
˗
Zdolności technicznej lub zawodowej;
˗
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym (piśmie przewodnim).

W załączeniu do formularza ofertowego przedstawiam:
1)
2)
3)

Oświadczenie Oferenta, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postepowania ( druk w załączeniu).
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia
warunków postępowania (druk w załączeniu).
Zaakceptowany projekt umowy i Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez PWiK
Sp. z o.o. skierowana do Wykonawców posiadających status osób fizycznych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz (dalej jako: PWiK Sp. z o.o. lub
administrator), dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@wodociagi-kalisz.pl), informuje, że jest administratorem
dotyczącym Pana/i danych osobowych przekazanych PWiK Sp. z o.o. w związku z Pana/i udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz uzyskanych drogą elektroniczną, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione
w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym: Pana/i imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu,
informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie
postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny).
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Sp. z o.o. w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz
w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
−

podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych
ciążących na PWiK Sp. z o.o. wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy Prawo zamówień
publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o
rachunkowości) dla celów: związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości.
−
w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/ią a PWiK Sp. z o.o. umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego
przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy, w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających
z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy,
−
podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów
wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PWiK Sp. z o.o., którymi są: ustalenie i egzekwowanie
roszczeń,
a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/ią a PWiK Sp. z o.o.
umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.
Ponadto, PWiK Sp. z o.o. informuje, że:
−

podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika
z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie
niezbędne do wzięcia przez Pana/ą udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku
wyboru Pana/i oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia
zamówienia.
−
przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
−
Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów
PWiK Sp. z o.o.
W celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Panu/i praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres:
ido@wodociagi-kalisz.pl;

PWiK Sp. z o.o. będzie przetwarzało Pana/i dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panem/ią a PWiK Sp. z o.o. umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego
przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy, gwarancji, a także przez okres konieczny w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na PWiK
Sp. z o.o. Pana/i dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku
prawnego lub w zakresie, w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do czasu
wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem PWiK Sp. z o.o. do zaprzestania przetwarzania Pana/i danych osobowych;
Przysługuje Panu/i także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Pana/i dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom działającym na zlecenie PWiK
Sp. z o.o., w tym podmiotom świadczące na podstawie umowy powierzenia na rzecz PWIK Sp. z o.o. obsługę prawną, obsługę
informatyczną.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. pod
adresem: www.wodociagi-kalisz.pl.

Miejscowość i data:…………………………
…………………………………………
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

