
                                                                                                                  

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

1 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z 

Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań” 

 

 
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Kielce, dn …………… 2019r.  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy (-ów) 

  

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

 

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

siedziba Wykonawcy (-ów)  

 

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

 

nr tel. ..................................................................... nr faksu.............................................................................. 

  

e-mail: ....................................................... 

 

Zamawiający: 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3  

25-516 Kielce 

 

 
 Nawiązując do Zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn.: utworzenie i bieżąca aktualizacja strony 

internetowej dedykowanej FAMI w ramach Projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców 

w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji  

i Integracji (FAMI), oświadczamy, iż oferujemy:  

Cena oferty tj. cena za wykonanie przedmiotu umowy (suma poz. 1 i poz. 2) wynosi:  

kwota brutto: ………….….………….zł, stawka VAT: …………..% 

słownie brutto: ………………………………………………….…………………………….......................... 
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1) zaprojektowanie, utworzenie oraz uruchomienie strony internetowej dedykowanej FAMI, przy 

uwzględnieniu kryteriów wskazanych w pkt IV.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia za kwotę 

brutto:….…………………zł,  

 

słownie złotych brutto:………………..……………..……………………………………………………. 

 

2)  bieżące utrzymanie i aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI w okresie realizacji zadania, 

zgodnie z pkt IV.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę brutto 

(ogółem):………………………………. zł,  

słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………..,  

w przeliczeniu za każdy miesiąc prowadzenia strony internetowej brutto ………………zł,  

słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………….. 

 
3) Deklarujemy realizację działania, o którym mowa w pkt IV.1. szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia w terminie ……………………….. dni roboczych od daty dostarczenia przez 

Zamawiającego informacji do zamieszczenia na stronie.  

 

 
1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi, zgodnie  

z Zapytaniem ofertowym oraz Projektem umowy.  

2. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie niniejszego zamówienia2/nie dotyczy.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz Projektem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.  

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 3 do 

Zapytania ofertowego.  
                                                        
1 Rozporządzenia 2016/679 PE i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.U. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”  

 
2
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi 

wyłączanie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (należy wykreślić treść oświadczenia – z dopiskiem „nie dotyczy”. 
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6. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowa z Zamawiającym 

zostanie podpisana przez:  

 

_____________________________________________________________  

(Wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywała umowę)  

 

 

 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, 

na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, dysponujemy osobami odpowiednio 

zdolnymi do wykonania zlecenia, posiadamy potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujemy się  

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

9. Oświadczamy, że wobec reprezentowanego przez nas podmiotu nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono 

upadłości.  

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnienie naszych danych osobowych przez Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie 

podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie 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, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000 z 

późn. zm.) i przy przetwarzaniu tych danych stosują zasady określone tą ustawą.  

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1/ .................................................................................  

2/ .................................................................................  

3/ .................................................................................  

___________________dnia ______________2019r.___________________________________________  

(miejscowość) (czytelny podpis Wykonawcy lub podpis wraz z imienną pieczątką 

 


