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nr postępowania: BZP.2411.22.2018.BO 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Uczestnicząc w postępowaniu pn.:  

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego 

Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę ofertową: 

CENA OFERTOWA NETTO: 
(kwota przeniesiona z poz. 11 kol. 7 Kalkulacji cenowej) …………………………… zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO(1): 
(kwota przeniesiona z poz. 11 kol. 8 Kalkulacji cenowej) …………………….. zł 

słownie cena ofertowa brutto: ………………………………………………………………………………… złotych 

oraz oświadczam/y, że: 
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń, a zamówienie zrealizujemy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
(Zał. 7 do OGŁOSZENIA). 

2. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

3. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w 
Ogłoszeniu, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy 
się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

4. Powierzymy podwykonawcom następujący zakres rzeczowy zamówienia(2): 
Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy 

  

5. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: 
……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(2) i nie mogą być udostępniane. (W 
załączeniu uzasadnienie). 
 
 

................................                                ……………………………………………………….. 
   (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy 

 
 

…………………………………………………………… 
pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA 
strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie*: 

Adres: 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon:  e-mail: 
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6. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEIDG są dostępne za pomocą 
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony www …………………… 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO(3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. (4) 

 

(1) - Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na 
podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług 
w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i 
usług). 

(2) - Wykonawca wypełnia, jeżeli dotyczy  
(3) - 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). 

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

Dotyczy oświadczenia – pkt 7 Formularza oferty -  wymaganego od wykonawcy w 
zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO(3), w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 
już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 
związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez 
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 

 
 
 

................................                                ……………………………………………………….. 
   (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy 


