Załącznik nr 2 - Formularz oferty
...........................
pieczęć wykonawcy
ABRYS Sp. z o.o.
ul. Daleka 33
60 – 124 Poznań
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Druk czasopisma „Przegląd Komunalny” wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2022 i 2023”
Oferujemy wykonanie usługi – druk miesięcznika PRZEGLĄD KOMUNALNY – (cena w zł) w każdej z zaproponowanych wersji i nakładu, według
poniższej tabeli:
I wersja
Nakład
netto
Koszt jednego egzemplarza PK
Koszt jednego egz. PK w
rozbiciu na:
• arkusz okładki
• koszt arkusza wnętrza
4+4
• oprawę introligatorską

II wersja

4000
stawka
podatku

brutto

netto

5.000
stawka
podatku

brutto

netto

6.000
stawka
podatku

brutto

Nakład
netto

4000
stawka
podatku

brutto

netto

5.000
stawka
podatku

brutto

netto

6.000
stawka
podatku

brutto

Koszt jednego egzemplarza PK
Koszt jednego egz. PK w
rozbiciu na:
• arkusz okładki Z-Geate
• koszt arkusza wnętrza
4+4
• oprawę introligatorską

Proponujemy poniższy termin realizacji usługi:
Ilość dni roboczych

Proponujemy następujące rozwiązań logistycznych (L) przy realizacji usługi:
Nazwa usługi

Tak

Nie

Usługa płatna (T/N)

Usługa bezpłatna
(T/N)

Oklejania czasopisma naklejkami
Wkładkowanie wrzutek do czasopisma
Wniesienie czasopisma do siedziby Zamawiającego
Foliowanie
Dostarczenie w paczkach na palecie
Dostarczenie luzem na palecie
Inne:

…………………………., dnia …………………..2021r.

.....................................................................................................
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami SWZ wraz z załącznikami oraz wzorem umowy i że akceptuję/my je bez
zastrzeżeń.
Oświadczam/my że zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SWZ.
Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą na warunkach określonych w Postanowieniach Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi/nam warunki udzielenia zam ówienia.
Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu
umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Osoba uprawniona do odbioru wszelkiej korespondencji od Zamawiającego upoważnionego w sprawie niniejszego postępowania:
Imię i nazwisko: ………............................................................................................................................................................
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………….…………………………
Adres e-mail: …………………………………………………….……………………………………………………

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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”, informujemy, że:
administratorem Państwa danych osobowych jest ABRYS Sp. z o.o. ul. Daleka 33, 60-124 Poznań;
wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w ABRYS Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pod adresem email: rodo@abrys.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Druk
czasopisma „Przegląd Komunalny” wydawanego przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2022 i 2023” na rzecz ABRYS Sp. z o.o.,

odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących nas przepisów wytworzonych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów dotyczących archiwów;
obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom nadrzędnym i urzędom dokonującym kontroli Abrys sp. z o.o.;
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
......................................... posiadają Państwo:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO;
............................... nie przysługuje Państwu:
−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 Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………………………., dnia …………………..2021r.

.....................................................................................................
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

