
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

(pieczęć Dostawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

KRS: 

TELEFON: 

OSOBA DO KONTAKTU: TELEFON: 
 

 

Zobowiązuję się w roku 2021 do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych  
z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod – kan na terenie miasta Kalisza oraz 
wykonywania map do celów projektowych. 

 
Zakres wykonania zamówienia obejmuje: 
 
1. Inwentaryzowanie sieci wod – kan po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. 

Cena za 100 mb sieci: ...........................................................zł netto 

Cena za 100 mb sieci: ...........................................................zł brutto 
 

2. Inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez 
PWiK Sp. z o.o. 

 
Cena za 1szt. inwentaryzacji przyłączy: ................................zł netto 

Cena za 1szt. inwentaryzacji przyłączy: ................................zł brutto 

3. Przygotowywanie aktualnych map do projektowania 

 Cena za 1 ha: .........................................................................zł netto 

 Cena za 1 ha: .........................................................................zł brutto 

4. Tyczenie trasy sieci wod - kan 

Cena za punkt: ………………………………………..……….. zł netto 

Cena za punkt:……………………………………..…………... zł brutto 

5. Wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych X i Y na narady koordynacyjne 

Cena za punkt: ………………………………………..……….. zł netto 

Cena za punkt:……………………………………..…………... zł brutto 

 

 



 

 

Kryterium oceny będzie suma poszczególnych pozycji 

Wartość netto ogółem…………………………………………..zł  

Wartość brutto ogółem…………………………………………zł 

W załączeniu przedstawiamy: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

2. Oświadczenie Oferenta, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania ( druk w załączeniu).  

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań przez Oferenta (druk  
w załączeniu). 

4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz 
spełnienia warunków postępowania (druk w załączeniu). 

5. Protokół z kontroli prawidłowego działania urządzeń pomiarowych. 
6. Zaakceptowany projekt umowy oraz 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. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy 

Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:  

- listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  
- telefonicznie: 62 760 80 00 
- drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

4. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w 

przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu 

dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat). 

6. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień. 

7. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. 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 nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Miejscowość i data:.........................................                
 

…………………………………….    

               podpis osoby upoważnionej 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl

