Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego

Nazwa oraz dane wykonawcy składającego ofertę:
adres siedziby, odpowiednio: NIP/REGON/Pesel, dane kontaktowe: tel. e-mail

………………………………………….…………………
…………………………………………………………….
…………………………….…………………….………

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/St.Prz./2019 z dnia 04.09.2019r.
na zakup i dostawę samochodu ciężarowego w związku z realizacją projektu, pn. „Stokrotka
Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne
społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ),
w trybie zasady konkurencyjności oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia
zgodnego z wymaganiami i warunkami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym, według
poniższych danych:

Marka
Model/Typ
Rok produkcji
Przebieg (km)
Wymiary skrzyni
ładunkowej
Ilość miejsc
Klimatyzacja
Nr rejestracyjny
Cena brutto w PLN
Cena brutto słownie

Ponadto oświadczam/y, że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

wskazana cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak
również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia;
oferowany przez nas pojazd oraz elementy wyposażenia objęte zamówieniem spełniają
wszystkie wymagania techniczno – eksploatacyjne i jakościowe przewidziane przez obowiązujące
w tym zakresie normy i przepisy prawne oraz wszelkie wymagania wskazane w zapytaniu
ofertowym;
akceptuję termin i warunki realizacji dostawy;
dostawę zrealizujemy w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym;
zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte;
uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres przez okres 30 dni, licząc od terminu
składania ofert;
w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………… dnia …………………………….

..................................................................
podpis upełnomocnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………....................................................................………

tel. ……...............…..........……………. e-mail: ................................................................................................

Załączniki do oferty:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego

Nazwa oraz dane wykonawcy składającego ofertę:
adres siedziby, odpowiednio: NIP/REGON/Pesel, dane kontaktowe: tel. e-mail

………………………………………….…………………
…………………………………………………………….
…………………………….…………………….………
Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/St.Prz./2019 z dnia 04.09.2019r. na zakup i dostawę samochodu ciężarowego w
związku z realizacją projektu, pn. „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”,
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH1
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………..…,
oświadczam, że
jestem/ nie jestem 2
podmiot, który reprezentuję jest/nie jest2
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia ……………………………..
……………………………………………………..
Podpis Wykonawcy
1.

Oświadczenie należy wypełnić oddzielnie dla każdej osoby upoważnionej

2.

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.),
dalej RODO, informujemy, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z

siedzibą przy ul. Stokrotkowa 22, w Toruniu 87-100, tel.: 56 654 92 79, adres e-mail: cistor@cistorsps.pl
reprezentowana przez członków zarządu, zgodnie z reprezentacją w KRS.
2)

W Instytucji został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem

e-mail: ido@cistorsps.pl
3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z

przystąpienia do procedury złożenia oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla uczestników
Centrum Integracji Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
5)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyboru wykonawcy na zakup i dostawę

samochodu ciężarowego.
6)

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że

instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
7)

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8)

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.
9) Dane osobowe będą przechowywane do czasu sfinalizowania umowy oraz w obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Zapoznałem się

…………………………………………….
miejscowość i data

……….…………………………………………
czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/St.Prz./2019 z dnia 04.09.2019r. na zakup i dostawę samochodu ciężarowego, w
związku z realizacją projektu, pn. „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”,
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

DEKLARACJA OKREŚLAJĄCA POCHODZENIE UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

Niniejszym oświadczam, że pojazd
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa pojazdu, marka, model, oznaczenie jednoznacznie identyfikujące)
został zakupiony w dniu …………………………. w ………………………………………………………………………………
( data zakupu)
(miejsce zakupu)
od ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane ostatniego właściciela – nazwa, adres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane ostatniego właściciela – nazwa, adres)
i jego zakup nie był współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków
publicznych w okresie poprzednich 7 lat poprzedzających datę dokonania jego sprzedaży.
Cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt
podobnego nowego pojazdu.
Oświadczam jednocześnie, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za przedłożenie
nierzetelnego pisemnego oświadczenia, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego.
Niniejsze oświadczenie wydawane jest na rzecz CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w
Toruniu dla celów realizacji umowy o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.791.2018 z 31.12.2018r.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

…………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………
czytelny podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/St.Prz./2019 z dnia 04.09.2019r. na zakup i dostawę samochodu
ciężarowegow w związku z realizacją projektu, pn. „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach
centrum integracji społecznej”, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja/My niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………..,
Oświadczam/my, że spełniam wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu
ofertowym nr 3/St.Prz./2019, tj.:
1.

spełniam/y* warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym,

2.

znajduję się/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie

zamówienia,
3.

wskazana cena w Formularzu Ofertowym (zał. nr 1), uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne

do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania,
4.

akceptuję/akceptujemy* warunki wskazane w Zapytaniu ofertowym,

5.

jestem/jesteśmy* związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert,
6.

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia

umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
7.

wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie wyłonienia wykonawcy na zakup i
dostawę samochodu ciężarowego prowadzonego przez CISTOR SPS.

8.

jednocześnie oświadczam/my, że przekazuję/emy dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam/my
ponadto, że zostałam/liśmy poinformowana/wani o przysługującym prawie dostępu do treści tych danych i
możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

……………………………………… dnia ……………………………..
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

