Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 8
Nazwa zamówienia: Wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury
Rejonowej w Jarosławiu.
I. Dane WYKONAWCY: Nazwa Wykonawcy*:
Nr konta Wykonawcy :
Nr KRS* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania):………………………………………………………………...
Nr NIP * (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania):……………………………………………………...
Nr REGON* (jeżeli Wykonawca ma obowiązek posiadania):
Adres siedziby Wykonawcy*:…………………………………………………………………
Adres do korespondencji z Wykonawcą* (wpisać jeżeli jest inny od adresu Wykonawcy podanego wyżej)
Nr telefonu: .................................................................................................................................
Nr fax-u do korespondencji z Wykonawcą : ............................................................................
Adres e-mail Wykonawcy: .........................................................................................................
oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/nych ze strony Wykonawcy do
posługiwania się tym adresem e-mail: ......................................................................................
Reprezentacja Wykonawcy: ja/my:
(imię i nazwisko )………………………………………………………………………………..…
niżej podpisany/ni oświadczam/y, że jestem/śmy uprawniony/eni do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
…………………………………………………………………………………………………...
(*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy dodatkowo podać Nazwę nadaną np. Konsorcjum oraz dane
dotyczące każdego z wykonawców oraz ich funkcje pełnione w Konsorcjum (w tym należy wskazać, który z wykonawców będzie pełnił
funkcję PEŁNOMOCNIKA Konsorcjum ustanowionego na mocy art.23 ustawy Pzp).

II. Jako WYKONAWCA:
W nawiązaniu do ogłoszenia, składam ofertę na wykonanie zamówienia
Wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury
w Jarosławiu.
znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018r. oferuję wykonanie niniejszego
w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu
wraz z załącznikami do Ogłoszenia.

pod nazwą:
Rejonowej
zamówienia
zamówienia

OFERUJE wykonanie niniejszego zamówienia za cenę ofertową :
„cenę ofertowa brutto” w wysokości: ...................................................................................... zł.
(słownie brutto: .............................................................................................................................
.....................................................................zł)
1.

Powyższa cena ofertowa brutto zawiera obliczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami o podatku od towaru i usług :
podatek VAT ( ........... %)………………zł oraz wartość netto:………………..… …………zł.
1

Oświadczam, że powyższa cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane
z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty
wynikające z wymagań zawartych w SIWZ oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania
niniejszego zamówienia.
2. Oświadczam, że zapewniam wykonanie niniejszego zamówienia w terminie zgodnym
z zapisami §2 wzoru umowy (załącznik Nr 5 do Ogłoszenia).
3. Oświadczam, że czuję się związany warunkami płatności zawartymi w §3 wzoru
umowy (załącznik Nr 5 do Ogłoszenia).
4. Oświadczam, że akceptuję i uznaję się związanym okresem gwarancji, który wynosi:
………… lat; słownie: …………………...... lat
5. Oświadczam, że zamówienie:
w całości wykonam osobiście**
albo
wykonam przy udziale następujących firm Podwykonawców
……………………………………………………………………………………………
(wypełnia Wykonawca tylko w sytuacji powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy)

6. Oświadczam, że dysponuję osobą , która będzie pełnić przy realizacji niniejszego
zamówienia funkcję Kierownika Projektu, spełniającego warunki udziału w postępowaniu
posiadającego doświadczenie zawodowe:
………….. lat ; słownie: ……………………………………………………………………
7. Oświadczam, że zapoznałem się z Opisem przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi do
niej załącznikami i uznaję się związanym określonymi w tych dokumentach wymaganiami
i zasadami postępowania.
8. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy, będący załącznikiem Nr 5 do
Ogłoszenia. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty
za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, przy czym
bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oświadczam, że niniejsza oferta:
** nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
albo
** zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w n/w dokumentach,
oświadczeniach, załącznikach itp. dołączonych do formularza ofertowego
(Niniejsze obowiązuje tylko wtedy, kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być
one ujawnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp):
(* * niepotrzebne skreślić)

Do niniejszego Formularza ofertowego załączam:
1/ ......................................................................................................................................................
2/ ...................................................................................................................................................
3/ ..................................................................................................................................................
4/ ..................................................................................................................................................
5/ ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczam, że oferta została złożona na ……………….. zapisanych i podpisanychstronach,
kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr ……………

... ……………, dnia .................... r.
(miejscowość)

……………………………………………………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia

Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 8,
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisk osoby/osób działającej łych w imieniu i na rzecz Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie
okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu
znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018, prowadzonego przez Zamawiającego: Prokuratura
Okręgowa w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Waygarta 8
jako uprawniony/ni do reprezentowania Wykonawcy, działając w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oświadczam/y, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdz. IV Ogłoszenia
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów
…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie
…………………………………………………………………………………………………..
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 8,
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisk osoby /osób działającej/у ch w imieniu i na rzecz Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.
Wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury Rejonowej
w Jarosławiu, znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018, prowadzonego przez Zamawiającego:
Prokuraturę Okręgową w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Waygarta 8 , jako uprawniony/ni
do reprezentowania Wykonawcy, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam/y,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. i pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIE WYKONAWCA

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:..............................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takie w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM NA KTOREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
Podwykonawcą/ami: ....................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG )

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia

Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 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), zwanego dalej RODO, oświadczam, że zostałem
poinformowany iż:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura
Okręgowa w Przemyślu siedzibą przy ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678-97-77
e-mail: prokuratura@przemysl.po.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Pleśniak, tel. 16 676-37-19 e-mail:
iod@przemysl.po.gov.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu wykonania umowy.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego
w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu sygnatura PO VII WB 262.15.2018;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



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

4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
− 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.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)
……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
(podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia

Znak sprawy: PO VII DB 262.15.2018

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu
ja/my: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby/osób działającej/cych w imieniu i na rzecz Wykonawcy) niżej podpisany/ni,

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)

jako uprawniony/en i do reprezentowania Wykonawcy Oświadczam/my, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a na potwierdzenie tego faktu Wykonawca przedstawia wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie projektem.

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

SPRAWOWANA
FUNKCJA W
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
(wymagany kierownik
projektu )

1
1.

2

3

WYKSZTAŁCENIE ORAZ
KIERUNEK STUDIÓW

RODZAJ POSIADFANYCH

(wymagane ukończone studia drugiego lub
UPRAWNIEŃ,
pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
CERTYFIKATÓW
dla specjalności )
(wymagane uprawnienia i certyfikaty
wymagane dla kierownika projektu)

4

TERMIN WAŻNOŚCI
UPRAWNIEŃ,
CERTYFIKATÓW

5

……………………….. dnia: ………………..
(miejscowość)

……………………………………………………………………..………
(podpis/sy osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy
podpis/y czytelny/e albo nieczytelny/e z imienną pieczątką).

6

UWAGI

7

