
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 21 listopada 2018 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2018r. Godz.12:15

Zmianie ulega załącznik nr 3 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy1, NIP)

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę:  Zamkniętego
systemu do  pobierania  krwi  w  technice  próżniowej  (znak   sprawy:  ZP-8-2018)
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ……………………… oświadczają2,:

1.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ:
 za łączną cenę netto: ..........……..zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………………………..) 
za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................zł

(słownie złotych:…………………………………………………………………………………..)
(sł own ie  złot yc h: ....... ........ ...... ........ ...... ....... ....... ...... ....... ....... ........ ..... ........ ....... ...... ......)

Oferujemy ………. - dniowy termin płatności.
Oferujemy ………. - dniowy termin dostawy cząstkowej.

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 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), dalej „RODO”,informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42
e-mail:przetargi@rckik.radom.pl.

 inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest Pani/Pani Aneta Kargulewicz
kontakt: abi@rckik.radom.pl;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
1 w przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika 
2 niepotrzebne skreślić



celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zproszenia do złożenia oferty;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego 

zamówienia  jest  następujący: ………………………………………........
………………………………..     
                                    (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

3. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w
terminie zgodnie z pkt 4 SIWZ. 

4. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  SIWZ  i  uznajemy  się  za  związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. ZAMÓWIENIE  zamierzamy  zrealizować  sami3/  z  udziałem  podwykonawców
.............................................. (wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców)

Udział  prac podwykonawców  wyniesie  ………  %  wartości  zamówienia  objętego
niniejszą  Ofertą,  przy  realizacji  następującego  zakresu:
…………………………………………...……………………

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

.....................................................................................................................................…..
3 niepotrzebne skreślić



...........................................................................................................................................
7. OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2003  r.  nr  153  poz.  1503  ze  zm.). Wraz  z  ofertą
przedkładamy  informacje  w  celu  wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa5.

8. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które
stanowią załącznik nr 7 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.

9. Czy  wykonawca  jest  mikroprzedsiębiorstwem,  bądź  małym  lub  średnim
przedsiębiorstwem (zgodnie z:  definicją zawartą w zaleceniu Komisji  z dnia 6 maja
2003r.  dotyczącym  definicji  mikroprzedsiębiorstw  oraz  małych  i  średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)

                    TAK                               NIE    
10.Wszelką  korespondencję  w  sprawie  niniejszego  postępowania  należy  kierować  na

nasz adres: 
...........................................................................................................................................
..............…………………………………………………………………………………………..
nr  tel.: ........................................, fax.:  ..................................., e-mail  :  ………………..
………………

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
12.ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................
2.   ............................................................................................
3.   ............................................................................................
4.   ............................................................................................
5.   ............................................................................................

.......................................dn. ...................... ............................................................................
         (miejscowość)                                               podpis wykonawcy4 lub  upełnomocnionego 
                                                                         przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

4 w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik




