Załącznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.26.31.2020

Zamawiający:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec Twierdza 8
19-110 Goniądz
Wykonawca:

...................................................................
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Przystępując jako Wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę „Aktualizacja operatu ochrony zasobów i walorów krajobrazowych
Biebrzańskiego Parku Narodowego”
składam/y następującą ofertę:
1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową:

Cena brutto

VAT*1

Cena netto

…………………………………………….……………...złotych (słownie …………….……………….………
……………………………………………………………………………..…………………………………….złotych)

…………………………………………………………….złotych (słownie………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………… złotych)

……………………………………………………………..złotych (słownie………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………….. …złotych)

Oferowana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
2. Oświadczam, że osoby, którymi dysponuję lub będę dysponował i które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia, pełniąc wskazane poniżej funkcje, posiadają następujące doświadczenie:

L.p.

Imię i nazwisko
osoby

Funkcja w
projekcie

Doświadczenie w
planowaniu
ochrony *

1

2

3

4

1

Kierownik
operatu ochrony
zasobów i
walorów
krajobrazowych

2

Ekspert ds.
ochrony
krajobrazu

3

Ekspert ds.
ochrony
krajobrazu

Kwalifikacje
Doświadczenie w
inwentaryzacji **

5

Wykaz publikacji
***
6

*- przedstawić dla każdej z osób (wskazanych w kolumnie 2), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniąc
funkcje określone w kolumnie 3, wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu
składania ofert, planów ochrony dla parków narodowych, parków krajobrazowych, w części dotyczącej ochrony
krajobrazu, lub innych opracowań obejmujących w swym zakresie planowanie ochrony krajobrazu. Dla każdego,
wskazanego w kol. 4 opracowania należy podać przedmiot zamówienia, termin wykonania i podmiot na rzecz, którego
zostały wykonane. Do oceny oferty sumowanych będzie maksymalnie 5 opracowań spośród wskazanych dla każdego
z ekspertów wymienionych w tabeli.

**- przedstawić dla każdej z osób (wskazanych w kolumnie 2), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, pełniąc
funkcje określone w kolumnie 3, wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 6 lat, przed upływem
terminu składania ofert, projektów, zawierających w swym zakresie inwentaryzacje lub ocenę jednostek
krajobrazowych, lub monitoring zmian krajobrazu, lub audyt krajobrazowy. Dla każdego, wskazanego w kol. 5
opracowania należy podać przedmiot zamówienia, termin wykonania i podmiot na rzecz, którego zostały wykonane.
Do oceny oferty sumowanych będzie maksymalnie 5 opracowań spośród wskazanych dla każdego z ekspertów
wymienionych w tabeli.
*** - przedstawić dla każdego z ekspertów/specjalistów, wymienionych w wierszach od 1 do 3, wykaz publikacji jego
autorstwa lub współautorstwa i/lub raportów dotyczących krajobrazu, z okresu ostatnich 6 lat przed upływem
terminu składania ofert. Do oceny oferty sumowanych będzie maksymalnie 5 publikacji spośród wskazanych dla
każdego z ekspertów.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie
wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Akceptuję/my termin płatności do 28 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Oświadczam/y, że uważam/-y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
4. Oświadczam/y, że udzielam/y 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
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5. Przedmiot zamówienia zamierzam/y wykonać sam/-i. Przewiduję/przewidujemy powierzyć
Podwykonawcom części zamówienia wymienione w załączniku nr 2 do Formularza Oferty*3.
6. Wadium o wartości ......................zł (słownie.......................................zł/..........................gr), zostało wniesione
w dniu ..........................., w formie: .................................................. . Proszę/prosimy o zwrot wadium
(wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, na następujący rachunek
............................................................................................................................................... .
7. W przypadku przyznania mi/nam zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. *4 Informuję/emy, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________ . Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to __________________ zł netto.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*5 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Oferta została złożona na …... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od ...............do ...............
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
a. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
b. ...........................................
…………………………………….. .

Świadom/-i odpowiedzialności karnej oświadczam/-y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

.................................................
(data)

……...................................................................
(podpis i pieczęć imienna*2)

*1

– określenie właściwej stawki podatku VAT w ofercie leży po stronie Wykonawcy,
– podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis,
*3
- niepotrzebne skreślić,
*4
- dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług,
− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT,
*5
- 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).
*2

Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku
z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych,
o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8,
19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia
dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjęcia działań przed zawarciem umowy
lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z
prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
4) w związku z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0025/17-02 projektu „Przygotowanie planu ochrony
Biebrzańskiego Parku Narodowego”, przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
PO IiŚ 2014-2020; dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania
umowy i upływ okresu przedawnienia roszczeń,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości
zawarcia lub wykonania umowy,
7) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym
dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, tj. do czasu
zakończenia współpracy i upływu okresu przedawnienia roszczeń,
8) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do
uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
9) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących,
narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
11) posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
12) państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.
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