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FORMULARZ OFERTOWY                       

 

 

 

 

OFERTA 

 

___________________________________ 

ul. ________________________________ 

__-___ ____ ________________________ 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: „Dostawa odzieży 

mundurowej i odzieży BHP oraz butów dla pracowników i Służby Parku Narodowego Gór Stołowych 

A. DANE WYKONAWCY: 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

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

…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….……

……….…………….. 

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

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

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

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

Adres:………………………………………………………………………………………………………..…

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

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

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

………………….…………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

faks: 

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

…………………..……… 

e-mail 

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

….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

………………………………….. 

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

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

…………………………………………………………………...… 
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B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

CZĘŚĆ 1 

Całkowity koszt usługi wynosi brutto ……… zł (słownie: …………………………………………………… zł) 

Udzielamy gwarancji na okres: ………………………………………………………………….……… miesięcy 

(Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy) 

Usługę zrealizujemy w czasie: ………………………………………………………………………………... dni 

(Zamawiający wymaga zaoferowania czasu realizacji maksymalnie 60 dni od podpisania umowy) 

 

 

CZĘŚĆ 2 

Całkowity koszt usługi wynosi brutto ……… zł (słownie: …………………………………………………… zł) 

Udzielamy gwarancji na okres: ………………………………………………………………….……… miesięcy 

(Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy) 

Usługę zrealizujemy w czasie: ………………………………………………………………………………... dni 

(Zamawiający wymaga zaoferowania czasu realizacji maksymalnie 60 dni od podpisania umowy) 

 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia - ilość  części ………………………………….........       

za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: ……………………………… zł (słownie: ……………………………… 

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

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we 

wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury; 

6) wadium w wysokości …………………. PLN (słownie: …………………………..),  z części zamówienia 

nr ………………………………………………………… zostało wniesione w dniu 

............................................................., w formie: …..……...........................................................................; 

(opisać dla każdej części oddzielnie) 

7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 

następujący rachunek: …...………………...................................................................................…...……….  
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D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w naszym imieniu będą 

podpisywały umowę oraz inne informacje, o które uzupełniony musi zostać wzór umowy, w celu 

podpisania umowy;. 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

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

e-mail: ………...……........………….…………… tel./fax: .....................................................……………..; 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

E. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również firmy proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 

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

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

F. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
………………………………………………………. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do postępowania na zadanie: Dostawa odzieży mundurowej i odzieży BHP oraz butów dla 

pracowników i Służby Parku Narodowego Gór Stołowych 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

…………………………..…………… 

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

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

……………………………………………………………….……………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  

i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
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W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 

270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, 

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 

świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy w sytuacji: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 
3)  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 
a)  zamawiającym, 
b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c)  członkami komisji przetargowej, 
d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
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– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 
5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 
7)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN; 

3) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi 

wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. Wszystkie dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 

terminu składania ofert. 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………

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

…………………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

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

…………………………………………………………...…………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

………………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
………………………………………………………. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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                                                                                       Załącznik nr 4 do SIWZ  

wzór umowy 

 

Umowa nr ……………../ ………. 

 

 
 

W dniu ............................... w ................................... pomiędzy,  

 Parkiem Narodowym Gór Stołowych, 57-350 Kudowa Zdrój ul. Słoneczna 31 NIP: 

88321852945, REGON :021783891 

reprezentowanym  przez Dyrektora mgr inż. Bartosza Małka 

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,  

a  

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

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

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r. /tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy sortów 

mundurowych / odzieży BHP dla pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych zwane 

dalej ”Przedmiotem umowy” ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej  SIWZ) 

2. Dostawy wymienione w  SIWZ  będą wykonane zgodnie z zobowiązaniami określonymi w 

ofercie wykonawcy – załącznik nr.1, oraz zestawieniem należności poszczególnych 

rodzajów sortów mundurowych/odzieży BHP dla wskazanych pracowników przekazanym 

po podpisaniu umowy. 

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie dostaw (sprzedaż i dostarczenie do odbiorcy) sortów 

mundurowych/odzieży BHP wynosi …………………………....................................zł, 

słownie złotych: 

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

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

 

§ 2. 

 

1. Strony ustalają, że dopuszczają zmiany ilości i rozmiarów poszczególnych elementów 

sortów mundurowych/odzieży BHP w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem,  iż  cena 

wartości zamówienia po zamianach nie przekroczy wartości przedmiotu zamówienia 

(wartości umowy).  

2. Zmiany ilości sortów mundurowych/odzieży BHP i ich rodzajów nie mogą przekroczyć   

10 % wartości zamówienia. 

3. Strony ustalają, iż dopuszczają możliwość redukcji zamówienia do wysokości równej 

wartości 3 kompletów sortów mundurowych/odzieży BHP. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wynagrodzenia  za 

rzeczywiście wykonaną  dostawę. 

5. O wprowadzanych zmianach Wykonawca będzie powiadamiany nie później niż 30 dni 

przed uzgodnionym terminem dostawy. 
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§ 3. 

 

1.  Termin zakończenia dostaw objętych umową określa się na dzień ……………. r.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zamówienia do 3 kompletów sortów 

mundurowych/ odzieży BHP, których dostawa odbędzie się w terminie  do 30.08.2019 r. z 

możliwością częściowej lub całościowej rezygnacji z dostawy. Zmiana ilości kompletów 

sortów mundurowych/odzieży BHP dokonywana będzie w formie aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

§ 4. 

 

1. Odbiór ilościowy i kontrola jakości dostarczanych sortów mundurowych/odzieży BHP 

dokonywana będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego  i Wykonawcę na 

druku protokołu odbioru dostawy.  

2.  Podpisany przez strony protokół  potwierdzający  zgodność   dostawy z warunkami 

umowy ( pozytywny protokół odbioru)  będzie podstawą do wystawienia  faktury  

3. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie dostawy po dokonaniu odbioru 

Zamawiający ma prawo do żądania ich naprawienia lub wymiany elementów dostawy w 

okresie trwania gwarancji ( warunkiem jest iż elementy dostawy nie były używane).  

   

§ 5 

 

1.     Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy                

        ……………………………………………………………. 

 

2.   Należności za wykonane dostawy będą regulowane przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, prawidłowo wystawionej na podstawie 

podpisanego  pozytywnego protokołu odbioru dostawy . 

3.   Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie 

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

umowy. Zakres robót, które Wykonawca wykonywać będzie za pomocą podwykonawców 

umieszczony został w SIWZ.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec 

Podwykonawców. 

5.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe  regulowanie zobowiązań 

przez Wykonawcę w stosunku do Podwykonawców 

 

       § 7. 

 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy,  niezgodności z wymogami określonymi w 

SIWZ  lub   usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia  

niezgodnych z umową  lub mających usterki elementów przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8. 
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Wykonawca  zapewni … miesięczną (liczoną od daty dostawy – podpisania protokołu 

odbioru dostawy) gwarancję na dostarczone przedmioty sortów mundurowych/odzieży BHP 

na następujących warunkach: 

1. Zobowiązanym z tytułu gwarancji jest: ..........................................................................  

2. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę 

o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia, 

natomiast Wykonawca zobowiązany do ich usunięcia, w terminie wspólnie wyznaczonym 

stosownym protokółem.  

3. Zgłoszenia wad będą wysyłane do Wykonawcy pisemnie na adres Wykonawcy lub 

faksem na nr : ……………….. . za potwierdzeniem odbioru. 

4. Czas reakcji Gwaranta (Wykonawcy) na zgłoszone wady ustala się na 14 dni - w tym 

zawarte są naprawy i wymiany reklamowanych przedmiotów. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca, w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości  0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 pkt. 3, za 

każdy dzień zwłoki liczonej po upływie uzgodnionego na podstawie § 3 ust.1 i 2 terminu. 

2. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane dostawy przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania za opóźnienie  

ustawowych odsetek, a także do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z 

winy Zamawiającego, w przypadku zwłoki w regulowaniu należności przekraczającej 14 

dni. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie użytkowania 

towaru w okresie gwarancji – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości   

0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na wypełnienie obowiązku wynikłego z warunków gwarancji. 

4.  W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy lub/i niewykonania przez 

Wykonawcę Wykonawca zapłaci karę na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% 

wartości zamówienia brutto. 

5.  W przypadku niewykonania dostawy w części przez Wykonawcę strony zgodnie         

przyjmują, iż Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy czego skutkiem będzie 

naliczenie kary w wysokości 20 % wartości zamówienia brutto. 

6. W/w kary nie stanowią katalogu zamkniętego. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

  

§ 10. 

 

Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy ze skutkiem 

natychmiastowym, do przestrzegania zgodności dostarczanych sortów mundurowych/ odzieży 

BHP ze złożoną ofertą,  

 

§ 11. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 12. 

 

1. Przy realizacji niniejszej umowy obowiązywać będzie prawodawstwo polskie. 

2. Nie realizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania 

ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron. 

3. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 
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4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące na terenie RP. 

 

§ 13. 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

 

§ 14. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

 

Integralną część umowy stanowi oferta z formularzem cenowym, SIWZ wraz z załącznikami   

oraz załącznik nr. 1,2,3 i 4 do umowy. 

  

 Załącznik nr 1 - Umowa Powierzenia Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. 

 Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych  

       Osób Fizycznych. 

 Załącznik nr 3 – Dokument Gwarancji Jakości. 

 Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

 

§ 16. 

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

                   

 

 

                     WYKONAWCA :                                             ZAMAWIAJĄCY : 

 

 

 

....................................................                        .................................................... 
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Załącznik nr. 1 do Umowy nr………………… z dnia………………..  

 

 

 

UMOWA POWIERZENIA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

Zawarta dnia ……………… pomiędzy: Parkiem Narodowym Gór Stołowych 57-350 

Kudowa Zdrój, NIP: 8831852945, będącym Administratorem powierzanych danych, 

reprezentowanym  przez Dyrektora mgr inż. Bartosza Małka 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części Podmiotem Przetwarzającym 

 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu w trybie art. 28  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, dane osobowe do 

przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać: 

a) powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

b) powierzone mu na podstawie umowy dane osobowe: Imiona i nazwiska z 

przyporządkowanymi im rozmiarami odzieży pracowników  Parku Narodowego Gór 

stołowych wyłącznie w celu  realizacji umowy ……………………… Dostawa 

odzieży mundurowej i odzieży BHP oraz butów dla pracowników i Służby Parku 

Narodowego Gór Stołowych” 

 

3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne 

spełniające wymogi Rozporządzenia i chroniące prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 2 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

1.  Podmiot Przetwarzający: 
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a) zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podjąć wszelkie środki 

wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia, zapewniające adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku określonym w tym artykule,  

b) zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

umowy, 

c) zapewnia, ze osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania zatrudnienia  

w Podmiocie Przetwarzającym jak i po jego ustaniu, 

d) może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora, 

e) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych,  

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia, 

g) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je Administratorowi, ale nie później niż w ciągu 24 godzin, 

h) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości oraz przy 

uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w art. 23 Rozporządzenia pomaga 

Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III Rozporządzenia, 

i) udostępnia Administratorowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz 

niniejszej umowie, 

j) umożliwia Administratorowi lub osobie upoważnionej przez Administratora 

przeprowadzenie kontroli w postaci audytów, inspekcji, dotyczących oceny czy 

środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu  

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

niniejszej umowy; działania, o których mowa powinny nastąpić w godzinach pracy 

Podmiotu Przetwarzającego nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia o nich 

wiadomości lub w innym terminie wskazanym przez Administratora. 

k) Zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora lub nie dłuższym niż 7 dni. 

 

2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania 

danych osobowych Podmiot Przetwarzający korzysta z usług podwykonawców to: 

 

a) podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki  w zakresie ochrony 

danych osobowych jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający  

w niniejszej umowie, 

b) jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność za ten stan wobec 

Administratora ponosi Podmiot Przetwarzający. 

 

3. Przekazanie powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu danych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii 
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lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje 

Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

 

 

 

 

 

Zamawiający/       Wykonawca/  

Administrator danych osobowych    Podmiot Przetwarzający 

 

 

 

 ……………………………………………………                              
……………………………………………………. 
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Załącznik nr 2  do Umowy nr………………..z dnia…………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

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 Kampinoski Park Narodowy z 

siedzibą: ul. Tetmajera 38, 05-080  Izabelin; 

 w Kampinoski Parku Narodowym został wyznaczony inspektor ochrony danych 

osobowych: iod@kampinoski-pn.gov.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sortów 

mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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; 
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− 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. 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp  oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 3 - wzór  do Umowy nr………………..z dnia…………………. 

 

 

 

 

 
 [pieczęć firmowa Wykonawcy]                          …………, 

dnia………… 

 

 

DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI 

na wykonane usługi pn.: 

„Dostawa odzieży mundurowej i odzieży BHP oraz butów dla pracowników i Służby Parku 

Narodowego Gór Stołowych”. 

 
Imię i nazwisko osoby/osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta): 

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

………………..………………… 

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta): 

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

...………………………………… 

1. Zgodnie z zapisami Umowy Nr ......................... z dnia ………… Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji 

jakości na wykonane w ramach Umowy Usługę za część nr …… na okres ……… lat licząc od daty 

zakończenia Usługi potwierdzonej protokołem odbioru końcowego tj. do dnia ……………….. . 

2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł  

z Przedmiotu Umowy w pełni korzystać. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia 

Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady. 

4. Gwarant oświadcza, że w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 

14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony 

terminie. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub jeżeli podjęte 

przez Wykonawcę działania nie gwarantują usunięcia wady w terminie, Zamawiającemu przysługiwać 

będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z 

usunięciem wady w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT lub żądania zapłaty od 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub żądaniu. 

6. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

(Gwarant), Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres: …………………………………………..… w 

terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo z wyłącznej winy użytkownika lub osoby trzeciej; 

b) normalnego zużycia urządzenia albo jego części; 

c) winy użytkownika w tym uszkodzeń mechanicznych. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 - wzór  do Umowy nr………………..z dnia…………………. 

 
 

[pieczęć firmowa Wykonawcy]                          

………dnia………… 

 

LISTA PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH PODWYKONAWCÓWW 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn: „Dostawa odzieży mundurowej i odzieży BHP oraz butów dla pracowników i Służby 

Parku Narodowego Gór Stołowych 

 

Oświadczam, że wykonam zamówienie przy udziale następujących podwykonawców i dalszych 

podwykonawców: 

Lp. 
Imię i nazwisko podwykonawcy / dalszego 

podwykonawcy 
Nazwa firmy podwykonawcy / dalszego 

podwykonawcy 

 

1 

  

 

2 

  

 

… 

  

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

[pieczęć firmowa Wykonawcy]                          …………, 

dnia………… 

 

Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi te zostały wykonane 

 

Lp. Rodzaj dostawy*) Data wykonania 
Miejsce 

wykonania 

Wartość z VAT 

**) 

Podmiot na 

rzecz, którego 

usługa została 

wykonana 

 

1 

     

 

2 

     

 

… 

     

 
Do każdej zrealizowanej roboty budowlanej należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały 

wykonane należycie. 

*) należy podać dokładne informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy Wykonawca spełnia 

warunek określony w Rozdz. V ust. 1 pkt 2)  lit. c) SIWZ. 

**) należy podać wartość w złotych (PLN). 

  

 

 

 

 

(miejscowość, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Formularz cenowy oferty sortów mundurowych 

 

Odzież mundurowa                                    

ilość  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

Mundur wyjściowy ( marynarka 

+ spodnie)- męski 

3     

Mundur wyjściowy ( marynarka 

+ spodnie)- damski 

1     

Koszula z długim rękawem – 

biała( męska) 

3     

Bluzka  z długim rękawem – 

biała( damska) 

2     

Koszula do m. polowego z 

długim rękawem – zielona ( 

męska) 

25     

Bluzka  do m. polowego z 

krótkim  rękawem – zielona 

(damska)  

9     

Krawat do munduru wyjściowego 3     

Kurtka zimowa do m. 

wyjściowego- męska 

3     

Kurtka do munduru wyjściowego 

- damska 

2     

Kapelusz męski 3     

Kapelusz damski 1     

Czapka mundurowa męska 3     

Czapka mundurowa damska 1     

Rękawice skórzane  - męskie 3     

Rękawice skórzane  - damskie 2     

szalik 5     

Skarpety letnie (para) 88     

Skarpety zimowe (para) 91     

Logo PNGS haft 81     

Emblemat Służba Parku  94     

Emblemat Straż Parku 3     

Orzeł na czapkę 19     

Kurtka do munduru polowego- 

męska 

7     

Kurtka do munduru polowego - 

damska 

8     

Spodnie do munduru polowego- 

męskie 

7     

Spodnie do munduru polowego - 

damskie 

8     

Krawat do munduru  18     

Czapka zimowa do munduru 

polowego 

15     

Bluza maskująca - męska 25     

Bluza maskująca - damska 9     

Spodnie maskujące damskie 9     
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Spodnie maskujące - męskie 25     

Kurtka polowa maskująca – 

męska  

25     

Kurtka polowa maskująca – 

damska 

9     

Czapka polowa 34     

Pasek skórzany  34     

Trzewiki zimowe – męskie  25     

Trzewiki zimowe - damskie 9     

Półbuty do munduru 

wyjściowego- męskie 

25     

Półbuty do munduru 

wyjściowego- damskie 

9     

Półbuty do munduru polowego- 

męskie 

25     

Półbuty do munduru polowego – 

damskie 

9     

Trzewiki z membraną – męskie  25     

RAZEM x     

 

 Cena netto  zł ………………………. / …………gr. Słownie zł  

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

VAT ……………….   Zł brutto zł  ……………………… słownie 

………………………………………………………/…………… 
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                                                                                                            Załącznik nr 7 do SIWZ  

                                              Formularz cenowy oferty odzieży BHP 

 

 

Odzież BHP                                              

ilość  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

Bluza softschel damska 5     

Bluza softschel męska  18     

Spodnie oudorowe damskie  9     

Spodnie oudorowe męskie 24     

Kurtka p/deszczowa - damska 6     

Kurtka p/deszczowa - męska 18     

Polar  200 - damski 10     

Polar 200- męski 19     

Spodnie p/deszczowe- damskie 6     

Spodnie p/deszczowe- męskie 19     

Spodnie elastyczne 100- męskie 19     

Spodnie elastyczne 100- damskie 6     

Kamizelka damska 9     

Kamizelka męska 19     

Koszulka polo -damska 16     

Koszulka polo- męska 40     

Bluza polar 100- damska 6     

Bluza polar100- męska 20     

Bielizna termo aktywna- damska 15     

Bielizna termo aktywna- męska 25     

Buty górskie – zimowe- męskie 7     

Buty górskie zimowe - damskie 7     

Buty letnie- damskie 8     

Buty letnie-męskie 4     

Półbuty na wibramie- damskie 10     

Półbuty na wibramie- męskie 24     

Buty gumowe 1     

Rękawice polar wiatroodporne 31     

Skarpety trekkingowe 40     

Ochraniacze na buty 14     

Impregnat do butów 36     
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Fartuch roboczy - damski 1     

Czapka softschell- unisex 20     

Ubranie drelichowe 

dwuczęściowe - męskie 

1     

Czapka polowa 34     

RAZEM x     

 

 Cena netto  zł ………………………. / …………gr. Słownie zł  

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

VAT ……………….   Zł brutto zł  ……………………… słownie 

………………………………………………………/…………… 
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 Załącznik nr 8 do SIWZ 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
  

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.* 

 

 

 

...................................      …………………….…………...................... 
      (miejscowość i data)                                           (podpis) 

 


