FORMULARZ OFERTOWY

pieczęć Wykonawcy

OFERTA
I.

OFERTĘ składa:
Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON
Wykonawca1

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej Oferty)
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
III. OFERTA WYKONAWCY
1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy nie podlegamy wykluczeniu na podstawie
rozdziału VI pkt 2 SIWZ.
2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, wykonanie przedmiotu zamówienia
tj.: „wykonanie projektu ukształtowania i zagospodarowania tereny zwałowiska odpadów
górniczych po byłej kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach” za cenę:

3.
4.

1

•

Cena netto: ……………………………………………… (słownie: ……………………………………….)
cena brutto: ………………………….………, podatek VAT: ……………………………………….

•

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia ……….…………

•

Termin płatności - ………..

Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej
zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/ dostawy/ roboty
budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
Ofert.
Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego.
Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach 4,5 Oferty stanowią informacje wyłącznie do
użytku Zamawiającego.
Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym
z
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 (dalej
„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: www.gkpge.pl/bip/przetargi.
Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą,
Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,
Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz
w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO.
Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
związanych z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr
Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki :

Załącznik nr 1 – Klauzula poufności

.............................., dn. .........................
....................................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

……………………………………..
imię i nazwisko

Rybnik, …………………………………
data

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU
POUFNOŚCI INFORMACJI
w związku z udziałem w postepowaniu przetargowym na przeprowadzenie wyceny udziałów Spółki
Zower (KRS 0000137539), z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Podmiejska 75 zobowiązuje się do:
1) Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych ZOWER sp. z o.o., w tym również
zawartych w systemach i sieci informatycznej uzyskanych w trakcie wykonywania prac
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
2) Wykorzystania informacji jedynie w celach niezbędnych do wykonania powierzonych
prac;
3) Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden współpracownik
otrzymujący informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ujawni
tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom
trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie;
4) Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom lub podmiotom, którym będą one
niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zleconych prac;
5) Nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
związanych z realizacją zleconych prac po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody.
Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest treść przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu karnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i wynikające z ww. aktów prawnych zasady odpowiedzialności w przypadku
naruszenia zasad poufności*.
…………………………………………………………..
Data i podpis oświadczającego
…………………………………………………………
Podpis przyjmującego oświadczenie

