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ZAMAWIAJĄCY: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
ul. Ratuszowa 1/3  
03-461 Warszawa 
 

WYKONAWCA: 
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) wskazać 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

 
.............................................................................................................................................. 

(pełna nazwa/firma) 
 

.............................................................................................................................................. 
(w zależności od podmiotu: numer NIP/PESEL, numer KRS/CEiDG) 

 
.............................................................................................................................................. 

(adres pocztowy siedziby: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 
 
.............................................................................................................................................. 

(województwo) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
 
.............................................................................................................................................. 
 

reprezentowany przez:  
 
..............................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów oraz dane teleadresowe, na które należy przekazywać 
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(imię i nazwisko, adres e-mail, nr faksu) 
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1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) pn. Dostawa LAMP LED specjalistycznych  
(86 szt.) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość: 
 

netto: .......................................zł (słownie: ....................................................................................................), 

podatek VAT: …..%, tj....................zł (słownie: ....................................................................................................), 

brutto:  .....................................zł (słownie: ....................................................................................................), 
 
Udzielam …………………. miesięcy (min 60 miesięcy) gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego 

 

2. Zobowiązania Wykonawcy: 
 

2.1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, które udostępnił Zamawiający i nie 
wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 
 

2.2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 14.12.2020r. 
 

2.3. Oświadczam, że cena przedstawiona w ust 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania 
umowy. 
 

2.4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia i realizacji przyszłej umowy. 
 

2.5. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem). 

 

2.6. Oświadczam że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i jest oznakowany 
znakiem CE. 

 

2.7. Oświadczam, że opakowanie oferowanego przedmiotu zamówienia zawiera informacje zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 244/2009. 

 

2.8. Oświadczam, że serwis gwarancyjny znajduje się na terenie Polski oraz, że części zamienne dostępne 
będą przez okres co najmniej pięciu lat po upływie okresu gwarancji. 
 

2.9. Akceptuję, że zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty przesłania na 
adres e-mailowy faktury@zoo.waw.pl prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia 
faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru. 
 

2.10. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 
lub społeczne, w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS. 
 

2.11. Oświadczam, że znajduję w sytuacji ekonomicznej  i finansowej umożliwiającej  wykonanie  całości 
przedmiotu zamówienia. 
 

2.12. Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

2.13. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia. 
 

2.14. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 
do Zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych w ww. wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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2.15. Oświadczam, że: (*niepotrzebne skreślić): 
 

(wersja dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
 

a. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane 
z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę 
na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”* 
 

(wersja dla przedsiębiorcy – innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 
 
 

b. „Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę 
na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”* 
 

2.16. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, na potrzeby związane 
z przeprowadzeniem niniejszego postępowania w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, adresu, adresu                      
e-mail oraz numeru telefonu. (dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorcy innego usunąć 
treść oświadczenia przez jego wykreślenie). 
 

2.17. Oświadczam, że zgodnie z przepisami 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), zwanym dalej RODO oraz 
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, wypełniłem 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  
w niniejszym postępowaniu. (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 – 
w takim przypadku usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie). 
 

3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do oferty załączam następujące oświadczenia 
i dokumenty, stanowiące jej integralną część: 
1) ....................................................................... 
2) ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................                                                               
              miejscowość i data                                                                         ……….............………………………..……………………….........…      
       podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania    
                                                                                                              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
 


