Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Miejscowość, dn. ………………………… r.

Pieczęć Wykonawcy

Dotyczy postępowania na: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA
Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania:
1/ZO/2022
Zamawiający:
Mariusz Hejnowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
DELTA Mariusz Hejnowicz
ul. Niska 6, 82-300 Elbląg,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 5780007516, REGON 1700375344
Formularz ofertowy
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
..................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy)
..................................................................
(Zarejestrowany adres Wykonawcy)
..................................................................
(Numer telefonu, e-mail)
1. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym na „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby
przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne”
– Nr postępowania: 1/ZO/2022, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

Rodzaj robót budowlanych

Wartość netto (zł)

Stawka podatku
VAT (%)

Instalacja zewnętrzna wodociągowa (bez
1.

zbiornika ppoż. - poz. 29 d.1.4. przedmiaru
robót)

2.

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej

3.

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
SUMA

Wartość brutto (zł)

2. Deklaruje, że zatrudnię do realizacji zamówienia osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 poz. 1100 z późn.
zm.) i/lub osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.
zm.):
L.p.

Zaznaczyć „TAK”
przy właściwej
pozycji

Parametr

1.

Zatrudnię 1 osobę bezrobotną i/lub niepełnosprawną do realizacji zamówienia

……..

2.

Zatrudnię 2 osoby bezrobotne i/lub niepełnosprawne do realizacji zamówienia

…………

Zatrudnię co najmniej 3 osoby bezrobotne i/lub niepełnosprawne do realizacji

………….

3.

zamówienia
W przypadku braku wypełniania powyższej pozycji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zatrudni 1
osobę bezrobotną i/lub niepełnosprawną do realizacji zamówienia i przyzna w tym kryterium
wyboru oferty 0 punktów.
3. Zgadzamy się podtrzymać tę Ofertę przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
4. Stwierdzamy, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz
złożonymi Oświadczeniami.
5. Zobowiązujemy się podpisać umowę bez zwłoki, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i
miejscu.
6. Kontakt do Wykonawcy w sprawie niniejszej oferty:
…………………………………………. telefon kontaktowy: ............................ e:mail:……………………………...
7. Zastrzegamy
następujące
informacje
jako
tajemnicę
przedsiębiorstwa
……………………………………………(od strony………….do strony……………..) z uwagi na to, że
…………………………………………………………………..
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)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).

...................., dnia ......................

............................................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy postępowania na: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA
Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania:
1/ZO/2022

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Niniejszym oświadczam Wykonawca ………………………………………….. nie jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Oznacza to, że nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)
(data)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
WYKAZ ROBÓT
Dotyczy zapytania ofertowego na:
„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz –
Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania: 1/ZO/2022

Lp.

Rodzaj
wykonanych
robót

Podmiot,
na rzecz
których
roboty
zostały
wykonane

Miejsce
wykonania
robót

Wartość
wykonanych
robót

Termin realizacji

1.

2.

3.
4.
Załącznikiem powyższego wykazu są dowodu określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
…………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)
(data)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres)
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dotyczy zapytania ofertowego na:
„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz –
Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania: 1/ZO/2022
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Podstawa
dysponowania
osobami

Imię
i
Lp.
nazwisko

1.

Uprawnienia

uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami bez
ograniczeń w
specjalności
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i
urządzeń

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie,
wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Zakres
wykonywanych
czynności

(należy wpisać
podstawę
dysponowania
osobą, np.:
umowa o pracę,
umowa
zlecenie,
umowa o dzieło,
zobowiązanie
innych
podmiotów do
oddania osoby
do dyspozycji
wykonawcy)

cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
…………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

1

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)

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres)

Dotyczy zamówienia na: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA
Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania:
1/ZO/2022
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:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Hejnowicz, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą DELTA Mariusz Hejnowicz;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Uzbrojenie terenu
inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz – Instalacje zewnętrzne
wodociągowa i kanalizacyjne” – Nr postępowania: 1/ZO/2022;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w celach kontrolno-sprawozdawczych lub innych
wynikających z przepisów prawa,

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

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;
▪

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.

______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
**

