Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
……………….. dnia …………2019 r.
FORMULARZ OFERTY

Komitet Ochrony Orłów
ul. Niepodległości 53/55
10-044 Olsztyn
pieczątka firmy/ imię, nazwisko

Ja/My, niżej podpisani
………………………………………………………………………...……………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………...……………………
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące usługi montażu 13 loggerów plecakowych gpsgsm na dorosłych rybołowach na potrzeby realizacji projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus
na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” LIFEPandion, nr LIFE15 NAT PL000819
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów, składamy niniejszą ofertę.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację1:
Części 1: Montaż 6 loggerów na osobnikach dorosłych pochwyconych metodami ornitologicznymi
w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd rybołowa w północno-wschodniej Polsce (obejmujący
województwa: warmińsko-mazurskie). Ostateczny wybór miejsc montażu loggerów
zostanie wskazany po podpisaniu umowy z poniżej wymienionych SPA Natura 2000:
Puszcza Borecka, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Piska,
zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:.................................... zł brutto;
słownie złotych: ………………………………................................................, w tym:
kwota netto..................................zł słownie złotych: …………………………………….
oraz podatek VAT…….…zł; słownie złotych: ………………………………......................
Cena montażu 1 sztuki loggera wynosi: ............. zł brutto;
słownie złotych: ……………………………………………………

1

Wykonawca wypełnia tę część, na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części
zamówienia zobowiązany jest wypełnić dwie części Formularza.

Części 2:
Montaż 7 loggerów na osobnikach dorosłych pochwyconych metodami
ornitologicznymi w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd rybołowa w północno-zachodniej Polsce
(obejmujący województwa: zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie). Ostateczny wybór miejsc
montażu loggerów zostanie wskazany po podpisaniu umowy z poniżej wymienionych SPA Natura
2000: Puszcza Barlinecka, Puszcza nad Gwdą, Lasy Puszczy nad Drawą,
zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę: .................................... zł brutto;
słownie złotych: ………………………………................................................, w tym:
kwota netto..................................zł słownie złotych: ………………………………......
oraz podatek VAT…….…zł; słownie złotych: ………………………………................................
Cena montażu 1 sztuki loggera wynosi: ............. zł brutto;
słownie złotych: ……………………………………………………
Oświadczam(y), że zobowiązujemy się wykonać Zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do
15 czerwca 2019 roku. Oświadczam(y), że w przypadku niemożności terminowego wywiązania się
z warunków umowy wynikających z siły wyższej niewykorzystane loggery prześlemy na własny koszt
pocztą kurierską w ciągu 24 godzin na adres wskazany przez Zamawiającego.
Oświadczam(y), że nasza
w Zapytaniu ofertowym.

oferta

spełnia

wszystkie

wymagania

Oświadczamy,
że
prowadzimy
działalność
gospodarczą
…………….…………….…………pod numerem ……………………

na

Zamawiającego
podstawie

określone
wpisu

do

Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 3
Oświadczam(y), że akceptujemy wzór umowy załączonej do Zapytania ofertowego
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach
określonych w tym wzorze.
Do oferty dołączamy następujące załączniki:

<wpisuje Wykonawca>


________ dnia __ - __ - 2019 roku

___________________________________
(podpis Wykonawcy,
imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka
firmowa)

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).
3
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2

