
 



 



 



 
P.OF/1/03/Pikniki i Festiwal/2022                    

                                                  Załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia  23.03.2022 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa : …………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................... 
 
Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   
Nr telefonu ………………………..                / faks ……………………….. 
 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  na przygotowanie i przeprowadzenie 
wydarzeń kulturalnych na dwa odrębne zadania  pod nazwą; Zadanie Nr 1 : Pikniki rodzinne 
– 4 imprezy, Zadanie Nr 2 pod nazwą: „Festyn rodzinny dla mieszkańców Kielc na osiedlu 
świętokrzyskim” tak jak w opisie  Zaproszenia do składania ofert (P.OF/1/3/Pikniki i 
Festiwal/2022 z dnia 24.03.2022  dla  MBP w Kielcach , oferujemy cenę jak niżej: 
 
I. Zadanie Nr 1 
 
1.  Oferuje za wykonanie I Części zamówienia :  
 
cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 
 Razem brutto : ……………………………..zł,  
słownie: …………………………………………………………………………….. …zł 
 
II. Zadanie Nr 2 
 
1.  Oferuje za wykonanie II Części zamówienia :  
 
cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 
 Razem brutto : ……………………………..zł,  
słownie: …………………………………………………………………………….. …zł 
 
Wykonam zamówienie w terminie : zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą 
 
Termin płatności: ……….. dni,  
okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………… 
Reklamacje będą załatwiane w terminie  do ……………… dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 
- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy z danymi do kontaktu; telefon, adres poczty elektronicznej) 
1) …………………………………………………………………………………………… 
2)........................................................................................................................................... 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 
 



 
 

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz 
postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

5. Nie zalegamy z podatkami do Urzędu Skarbowego i składkami do ZUS. 
6. Nie posiadamy żadnych zobowiązań i nie zalegamy z płatnościami wobec Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
7. Zapoznaliśmy się z klauzulą RODO – i nie wnosimy/ wnosimy zastrzeżeń 
                                                                               ( pozostawić właściwe) 

 
Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 
2. Zgodnie z ust. II – Kryterium wyboru oferty  Zaproszenia do składania ofert, załączam 

szczegółowy opis założeń programowych dla każdego zadania osobno, tj. osobne dla 
zadania Nr 1 i osobne dla zadania Nr 2. (Oferenci samodzielnie stworzą ten dokument z 
uwzględnieniem wszystkich wymagań postawionych przed nimi przez Zamawiającego.) 

 
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 
 

1. ………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………… 
 

 
 
......................................................                             .................................................... 
 miejscowość                                                            data, podpisy i pieczęć firmowa 
 
/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zaproszenia  P.OF.1/03/Pikniki i Festiwal/2022 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (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), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna Kielcach, ul. M. Konopnickiej 5, 
25-406 Kielce 

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@mbp.kielce.pl. 

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późniejszymi zmianami) 

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

- w odniesieniu do 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. 
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