Numer postępowania: PZP/ZP/29/2018/CNK/MK

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

KODOWANIE KWESTIONARIUSZY ORAZ PROWADZENIE OBSERWACJI ZACHOWANIA NA
PODSTAWIE MATERIAŁU WIDEO W RAMACH KOMPONENTU BADAWCZEGO W PROGRAMIE
NAUKA DLA CIEBIE (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI)

……………………………….., dnia ……………………………………
DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….
NIP/PESEL2: ………………………………………..
REGON:
……………………………………….
Ja/My niżej podpisany/-i …………………………………………………………………………………………………………..
jako uprawniony/-eni do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy/-ów wskazanego/-ych wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Kodowanie kwestionariuszy oraz prowadzenie obserwacji zachowania na podstawie materiału
wideo w ramach komponentu badawczego w programie „Nauka dla Ciebie” (zamówienie z podziałem na 2 części)”,
składam/-y przedmiotową ofertę.
1. OFERTA:
1.1.

Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 1, zgodnie z wymogami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określonych we wzorze umowy (część 1) za cenę całkowitą:
brutto:
netto:

1.2.

Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 2, zgodnie z wymogami określonymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określonych we wzorze umowy (część 2) za cenę całkowitą:
brutto:
netto:

1.3.

…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Informuję/emy, iż:
1.3.1. przedmiot 1 części zamówienia będzie realizowany przez3 …………………………………………………
Informuję/emy, iż w/w osoba legitymuje się posiadanym doświadczeniem polegającym na kodowaniu
kwestionariuszy 4 - łącznie …………… kwestionariuszy.
1.3.2. przedmiot 2 części zamówienia będzie realizowany przez5 …………………………………………………
Informuję/emy, iż w/w osoba legitymuje się posiadanym doświadczeniem polegającym na prowadzeniu
obserwacji zachowania - łącznie …………… obserwacji zachowania.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców.
Wykonawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podaje nr PESEL.
3
Należy wskazać dane osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia.
4
W przypadku braku złożenia wykazu, Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0,00 pkt. w zakresie kryterium „Doświadczenia”
5
Należy wskazać dane osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia.
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2. OŚWIADCZAMY, ŻE:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

zaoferowane w pkt. 1.1. ceny ofert uwzględniają wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia,
zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. PODWYKONAWSTWO
Czy Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

□*)NIE,
□*)TAK,
*) – należy zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty
Jeżeli TAK:
1) Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom:
___________________________________________________________________________
2) Proszę podać firmy Podwykonawców wraz z częścią zamówienia jaką zamierza im powierzyć Wykonawca [pełna
nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG oraz część zamówienia]
a)_______________________________________________ - ______________________
[pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG][część zamówienia]

b)_______________________________________________ - ____________________

4. INFORMUJEMY, ŻE:
4.1. wybór naszej oferty6:
[..] nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
[..] będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących
towarów: ……………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość towaru powodującego obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………… netto.
4.2. wskazany wyżej Wykonawca jest7:
[..] mikro8
[..] małym9
[..] średnim10
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. 2016.1829 ze zm.).

Zaznaczyć właściwe „x”
Zaznaczyć właściwe „x”
8
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
9
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
10
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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4.3. informacje i dokumenty składające się na Ofertę, zawarte na stronach ………………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr … do Oferty, i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione 11.
4.4. Oferta została złożona na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
4.5. Wszelką korespondencję sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….....
4.6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

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).

* 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
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4.7. Przetwarzanie danych osobowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych
dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem 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 (czyli po 25 maja 2018 r.). – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia
publicznego”
4.8. integralną część Oferty stanowią12:
 oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 wykaz doświadczenia osób, o których mowa w pkt. 1.3. Formularza oferty,
 opis proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań stanowiących podstawę oceny ofert w świetle kryteriów
zawartych w SIWZ (dotyczy części1 i 2 zamówienia),
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą,
 …………………………………………………

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji lub dokumentów.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12
Niepotrzebne skreślić
-311

Numer postępowania: PZP/ZP/29/2018/CNK/MK

Załącznik 1 do Formularza oferty

OPIS PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ROZWIĄZAŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OCENY OFERT
W ŚWIETLE KRYTERIÓW ZAWARTYCH W SIWZ
kwestionariuszy oraz prowadzenie obserwacji zachowania na podstawie materiału wideo w ramach
komponentu badawczego w programie „Nauka dla Ciebie” (zamówienie z podziałem na 2 części)
„Kodowanie

dotyczy części 1
Metodologia badania: sposoby weryfikacji poprawności danych
(propozycje zabiegów określonych w pkt 12.1.3 SIWZ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
dotyczy części 2
Metodologia badania: sposoby weryfikacji poprawności danych
(propozycje zabiegów określonych w pkt 12.1.7 SIWZ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

