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FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: zamówienia publicznego na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracja i sterylizacja kotów
wolnożyjących wyłapywanych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia.

Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):

Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika):
Nazwa lidera/ Pełnomocnika (jeśli dotyczy):
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111ONENAOdpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.202020r. pn. Całodobowa opieka weterynaryjna
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracja i sterylizacja kotów wolnoży-
jących wyłapywanych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia:

1. Oświadczam, że akceptuje w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu

ofertowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy, za cenę:
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przykładowych usług zgodnie z wymogami zapytania ofer-
towego wg następujących warunków:
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Lp. Usługa j.m.|Ilość prognozo- Cena jednost- Wartość
wanych kowabrutto za 1 brutto
usług szt. (4x5)

1 2 3 4 5 6
1.|Sterylizacja wraz ze|Suka|szt. 3

standardowym
postępowaniem Kotka|szt. 50
pooperacyjnym

2.|Kastracja wraz ze|Pies szt. 2
standardowym
postępowaniem Kot szt. 23
pooperacyjnym

3.|Podstawowe badanie szt. 3
krwi morfologia +
biochemia

4.|Badanie usg szt. 10
5.|Badanie kliniczne Szt. 10
6.|Kroplówka z SZt. 10

założeniem wenflonu
7.|Eutanazja psa wraz z szt. 20

utylizacją zwłok
8.|Eutanazja kota wraz szt. 20

z utylizacja zwłok
9.|Eutanazja sarny lub szt. 5

innych zwierząt
łownych

10.|Usypianie ślepych szt. 8
miotów psów i ko-
tów bez względu na
ilość sztuk w miocie

11.|Odrobaczanie psa szt. 10
kota SZt. 10

Pobyt zwierzęcia w doby 512.|lecznicy(koszt jednej doby)
12.|Cena ofertowa ogółem brutto (suma poz. Od 1 do 12)

Cena ofertowa ogółem brutto służy wyłącznie do porównania ofert i nie stanowi kwoty wyna-grodzenia, którą uzyska Wykonawca. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie stanowiło
iloczyn cen jednostkowych wskazanych w ofercie i faktycznej ilości wykonanych usług.

Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany
I zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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ź (Czytelny podpis wykonawcy)
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Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania izłożenia oferty.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia mo-
jej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do zawarcia umowyw miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych —

Burmistrza Miasta Golubia — Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w celu
zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.?

Ofertę składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

Wraz z ofertą składam następujące dokumenty:10.1ia iLLL
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

ńumer telefonu: sosszsenarooswner ww wodzaKEPda nana twe vuueteL YN JYY

e-mail:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku 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).
ŻW przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączeniestosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


