Zał. nr 1 do konk. ofert
nr GK 7000.62.2018

Miasto Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
Formularz ofertowy
Nazwa OFERENTA

REGON

NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/e (dot. osób fizycznych)
Internet

http://

Nr kierunkowy

e-mail:
Telefon

Faks

Nawiązując do ogłoszonego konkursu ofert znak: GK.7000.62.2018 z dnia 08.06.2018 r.
na wykonanie usługi polegającej na bieżącej konserwacji i oczyszczeniu rowów
melioracyjnych, stanowiących własność Miasta Skierniewice położonych na terenie Miasta
Skierniewice
OFERUJĘ/EMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………… za 1 metr bieżący rowu
(słownie złotych ……………………………………………..……………za 1 metr bieżący rowu).
Cena podana powyżej zostanie powiększona o wartość podatku od towarów i usług (VAT)
według stawki obowiązującej w dniu zaistnienia zobowiązania.
Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
Uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
W załączeniu przedkładam/y kserokopie uprawnień budowlanych w specjalności melioracji wodnych
oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadania
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Oświadczam/y, że akceptuję/emy postanowienia umowy i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na określonych przez Zamawiającego warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez ogłaszającego postępowanie.
Oświadczam/y, że w przypadku odwołania/unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania
bez wyboru oferty nie będę/będziemy wnosić żadnych roszczeń dotyczących złożonej oferty.

Przyjmuję do wiadomości, że:
- moje dane zostają przekazane 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,
- administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1,
96-100 Skierniewice, e-mail: umkier@um.skierniewice.pl

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora:
Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, email: iod@um.skierniewice.pl
- moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: realizacja usługi
polegającej na bieżącej konserwacji i oczyszczeniu rowów melioracyjnych, stanowiących
własność Miasta Skierniewice położonych na terenie Miasta Skierniewice o łącznej długości
w przedziale od 4000 – do 4.500 mb.
- moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach
prawa,
- moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji,
wynikający z przepisów prawa,
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji
konkursu,
- w oparciu o dane dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym będących wynikiem profilowania,
- posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
- posiadam prawo do wniesienia wniosku o usunięcie, ograniczenia przetwarzania, prawa
wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania,
- posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
- mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisu 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.

………………………..
(data)

………………………………..
(pieczęć i podpis oferenta)

