Załącznik nr 3 do
Instrukcji zamówień publicznych

FORMULARZ OFERTY (stron: 4)
Zamawiający: Gmina Płużnica
z siedzibą: Płużnica 60, 87-214 Płużnica
Nazwa zamówienia:
Dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą
"Kluby Seniora w Gminie Płużnica" (Fotele masujące)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działania
9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2.Rozwój usług społecznych.
Nr referencyjny nadany sprawie: GPI.271.41.2020
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/y Wykonawcy/ów
w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich
wykonawców składających wspólnie ofertę

Adres wykonawcy/ów:

NIP
REGON
PESEL
(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi)

KRS/CEiDG
Status podatnika VAT
Telefon/fax, email
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi
podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach
i w terminie wskazanym przez zamawiającego, wskazując cenę za wykonanie dostawy trzech
foteli masujących w kwocie brutto ………………………………………….… zł
(słownie: złotych ………………………………………………………………..…….), w tym:
a) kwota netto ………..……... zł (słownie …………………………………...….. złotych),
b) podatek od towarów i usług (VAT) …………..…..… zł (słownie: ……………………
………………………….…. złotych)

Oferowany przedmiot zamówienia:
Lp.

Rodzaj urządzenia

Producent

Model/symbol

1.

L.p.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

szt.
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Cena
jednostkowa
brutto w PLN

Wartość brutto
w PLN

Fotel masujący posiadający siedem technik masażu: Ugniatanie,
ostukiwanie, shiatsu, ugniatanie z Oklepywaniem, wałkowanie,
masaż powietrzem oraz masaż wibracyjno-pulsacyjny w
siedzisku. Pięć programów automatycznego masażu:
komfortowy, rozciągający, zdrowotny, relaksacyjny, Full Air masaż powietrzny całego ciała. Cztery zdefiniowane strefy
masażu: szyja i kark, całe plecy, pośladki i uda, łydki i stopy.
Dane Techniczne fotela: Pobór Mocy: max 180W;
Wymiary: W pozycji siedzącej: ok. Szer.73m x Wys.115cm x
Gł.125cm; w pozycji całkowicie rozłożonej: ok. Szer.73cm x
Wys.81cm x Gł.203cm; Waga: ok. 77 kg; Pokrycie: Wysokiej
jakości skóra syntetyczna.
Produkt powinien być objęty minimum dwuletnią gwarancją.
Funkcje dodatkowe:

1.
















Rozkładanie do pozycji Zero Gravity
3 niezależne cykle masażu w technice kompresji (z
regulacją siły): Lędźwie i Uda; Szyja i Ramiona; Łydki
i Stopy
ogrzewanie dolnych partii pleców
regulacja intensywności masażu
regulacja siły masażu
regulacja szerokości masażu
regulacja prędkości masażu
ustawianie masażu punktowego i partii
regulacja czasu trwania masażu: 5-30minut
elektrycznie rozkładane oparcie i podnóżek
automatyczne składanie fotela
funkcja pauzy
czas masażu: 5/10/15/20/25/30 minut
kółka do przemieszczania

……………………………..
miejscowość

………………………………..
data i podpis wykonawcy z podaniem funkcji

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane w tym zapytaniu,
2) warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, akceptujemy jednocześnie
przedstawiony nam wzór umowy (istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy), a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego,
3) oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert,
4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu ………………….…… (nazwa wykonawcy)
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Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych z Zamawiającym, tj.:
1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu zamawiającego ani
osób wymienionych w treści zapytania ofertowego,
2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam odpłatnego
wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym w treści zapytania ofertowego.

……………………………..
miejscowość

………………………………..
data i podpis wykonawcy z podaniem funkcji

KLAUZULA INFORMACYJNA
udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
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 przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Płużnica Możesz się z nim kontaktować
w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Płużnica 60, 87-214 Płużnica e-mailowo
sekretariat@pluznica.pl, telefonicznie 56/ 687 52 00.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony
danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@plznica.pl
1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy w Płużnicy o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 Pzp - 30 000 euro, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Płużnicy
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt
8 Pzp - 30 000 euro, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.
zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem
jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu,
adresu e-mail.
2) Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące
usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty,
gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom
oraz współpracownikom administratora.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary
finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie
Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
Twoich praw.
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3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji i tak:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia
roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie
dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych
osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych, jeżeli:
a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia
przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
5) Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania
Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu
do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym
momencie.
6) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
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