Formularz ofertowy

Znak sprawy: RR/1/2021/BUSBUS
Nazwa zadania:
Dostawa wyposażenia biurowego dla Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku
z realizacją projektu „BUSBUS – Metawyszukiwarka autobusów na wynajem online” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Busbus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS: 0000810903, NIP 5170402786, REGON 384716130,
Adres korespondencyjny:
Unii Brzeskiej 3/11, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie;
Mail: mail@busbus.eu
OFERTA
1. Zamawiający:
Busbus Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku,
adres: Ul. Unii Brzeskiej 3/11, 38-600 Lesko.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000810903, NIP 5170402786, REGON 384716130,
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mail@busbus.eu
Osoba do kontaktu: mail@busbus.eu, tel. 667 305 654, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie umowy o dofinansowanie: Umowa nr POPW.01.01.02-180039/20-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.01.01.02-18-0039/20 „BUSBUS –
Metawyszukiwarka autobusów na wynajem online” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Strona

2. Nazwa i adres WYKONAWCY/DOSTAWCY składającego ofertę:
Pełna nazwa
WYKONAWCY/DOSTAWCY
Siedziba
Dokładny adres siedziby
REGON
NIP

1

Procedura prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 – rozdział 6.5.1 Rozeznanie rynku

Strona internetowa
Adres do korespondencji
Tel
e-mail
Osoba uprawniona do kontaktów
Imię i nazwisko
e-mail
nr telefonu
3.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:
a) cena mojej (naszej) oferty za wykonanie zamówienia/ dostawy wynosi: kwotę zł brutto jak w
poniższej tabeli

L.P

Wyszczególnienie
części:

1.

Wyposażenia
biura
wchodzących w
skład opisu
przedmiotu
zamówienia
wraz z dostawą

cena brutto za komplet

4. Oświadczam, że:
a) akceptuję(my) treść i postanowienia Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania Zamawiającego,
c) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
d) oświadczam, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy,
e) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania na wezwanie Zamawiającego
umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
f) oświadczam, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
g) niniejsza oferta jest ważna przez 15 dni licząc od daty zakończenia terminu składania ofert.

Strona

2

5. Obowiązek informacyjny.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 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 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data i podpis składającego ofertę:
……………………………………

Klauzula informacyjna.

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: BUSBUS sp. z o. o. Ul. Unii Brzeskiej 3/11, 38-600
Lesko.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
ich przetwarzania jest: BUSBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku, adres Ul. Unii Brzeskiej 3/11, kod
pocztowy 38-600 Lesko, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000810903, posiadającą NIP: 5170402786, o kapitale zakładowym 5 000
zł, zwaną w dalszej części jako „Administrator”,
3. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych można nawiązać
za pomocą poczty elektronicznej – mail@busbus.eu lub poczty tradycyjnej na powyżej wskazany
adres Administratora (z dopiskiem „dane osobowe”),
4. W/w dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach
prowadzonego rozeznania rynku w celu udzielenia zamówienia do 50 tys. Zł i w konsekwencji
zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest zakup wyposażenia biura tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych
przepisów - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych - tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom świadczącym na
rzecz Zamawiającego usługi prawne lub finansowo księgowe, usługi informatyczne, usługi
pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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a) dostępu do danych osobowych;
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5. Mając na uwadze powyższe Wykonawcy przysługuje prawo do:

b) sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe;
c) uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu związanym z prowadzeniem postpowania przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu rocznego zestawienia
wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto wydatki dotyczące zakończonego Projektu, od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz w celach archiwizacyjnych.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolny, ale niezbędny do
udziału w przedmiotowym postępowaniu.
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8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

