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  Załącznik Nr 2 do  Zaproszenia 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

..........................................................................  
           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu (DA.KK.232.108.19) pn. „Dostawa książek 

naukowych na potrzeby Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
pełna nazwa /firmy Wykonawcy 

z siedzibą: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 

 

telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 

 

Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 

 

REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 

 

Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot 

określono w Zaproszeniu do złożenia oferty (wypełnić zgodnym z opisem przedmiotu 

zamówienia): 

w cenie ogółem brutto:………………………zł 

podatek VAT: ……………………………….. 

w cenie ogółem netto: ……………………….zł 
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2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia oferty. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od 

terminu składania ofert zakreślonego zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w Zaproszenia do 

złożenia oferty oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. Przyjmujemy warunki płatności, które znajdują się we wzorze umowy.  

7. Oświadczamy, że załączony do Zaproszenia - wzór umowy (Załącznik nr 4) - został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie informacje 

zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są zgodne z prawdą. 

9. 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.* 

10. Zamówienie zrealizujemy osobiście/ przy udziale Podwykonawców1. Podwykonawcom 

zostanie powierzone wykonanie następującego zakresu zamówienia: 

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

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

11. Do niniejszej oferty dołączamy, jako załączniki: 

1) .................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................. 

 

…………………….., dnia ............. 2019 r. 
                                     (miejscowość)        

                       

                                                                                                                                                                                                                     

………………………………………………………   

                                               (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

                                                                  
1
 Odpowiednio skreślić. 

*  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) 
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Załącznik nr 3 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

w postępowaniu (DA.KK.232.108.19) pn. „Dostawa książek naukowych na potrzeby Biblioteki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” 

 

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Ilość 

Cena Wartość 

jednostkowa brutto 

brutto   

1 Steciąg M. 
Dyskurs ekologiczny w 

dobie publicznej 

Uniwersytet 

Zielonogórski 
2     

2 Marcjanik M. 

Mówimy uprzejmie. 

Poradnik językowego 

savoir-vivre'u 

PWN 2     

3 Jedynak D. Ćwiczenia ze stylistyki  PWN 2     

4 Grzenia J. 
Komunikacja językowa 

w internecie  
PWN 2     

5 Bańko M. 

Inny słownik języka 

polskiego PWN Tom 1-2 

Pakiet 

PWN 2     

6 Radziszewska A. 

Pragmalingwistyczne 

wyznaczniki 

skuteczności 

komunikacyjnej tekstów 

reklamowych 

PWN 2     

7 
Hofman I., Kępa-

Figura D. 

Współczesne media – 

media multimodalne, t. 1: 

Zagadnienia ogólne i 

teoretyczne. 

Multimodalność mediów 

drukowanych 

UMSC 2     

8 

Czyżewski M., 

Horolets A., 

Podemski K., 

Rancew-Sikora 

D. 

Polskie sprawy 1945–

2015. Warsztaty analizy 

dyskursu 

Sedno Wydawnictwo 

Akademickie 
2     

9 
Hofman I., Kępa-

Figura D.  

Współczesne media 

gatunki w mediach tom 2 

gatunki w mediach 

elektronicznych 

UMSC 2     

10 
Hofman I., Kępa-

Figura D.  

Współczesne media. 

Kryzys w mediach t. 1 
UMSC 2     

11 

Czerwiński M.,  

Nowak P.,  

Przybylska R. 

Język IV 

Rzeczypospolitej 
UMSC 2     

12 
Kłosińska K., 

Zimny R.  

Przyszłość polszczyzny - 

polszczyzna przyszłości  

Narodowe Centrum 

Kultury 
2     
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13  Cegieła A. Słowa i ludzie  Elipsa 2     

14 
Awdiejew A., 

Habrajska G.  

Wprowadzenie do 

gramatyki 

komunikacyjnej tom 1 

Oficyna Wydawnicza 

Leksam 
2     

15  Goban-Klas T.  
Media i Komunikowanie 

Masowe  
PWN 2     

16 
Zimny R.Paweł 

Nowak P. 

Słownik polszczyzny 

politycznej po 1989 roku 
PWN 2     

 

 

 

………...…….…, dnia ………….…… r.                  …………………………………………………… 

         (miejscowość)                                                                       (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 5 do Zaproszenia  

 

Klauzula informacyjna 

 

1. 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 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Płocku, 

Pl. Dąbrowskiego 2; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej: 

tel. 24 366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@pwszplock.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postepowania ofertowego 

oraz w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej także w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie zawartej umowy; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka obsługująca 

PWSZ; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zawarcia umowy do czasu 

zakończenia archiwizacji – tj. 5 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie nie podpisanie umowy. 

 

 

 

                                                    Otrzymałem/am: …………..……………………….. 

 

 

 

 

mailto:iod@pwszplock.pl

