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„Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 

POIS.02.04.00-00-0031/16 

 

Nr postępowania: DUBELT-5/2019 

Załącznik nr 2 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 

 

Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 

 

tel._________________________________ e-mail ________________________________ 

 

NIP _________________________________ REGON _____________________________ 

 

przystępując do udziału w Zapytaniu ofertowym na zadanie  
 

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych 
dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap III 

(HRP zad. 4) 
 
będące częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w 
obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” 
POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
 
Za ręczne usunięcie (pilarki, sekatory, kosy spalinowe) wszelkiej wystającej ponad 
powierzchnię ziemi roślinności (odrośniętych roślin, wystających pieńków) pozostałej 
po usunięciu zakrzaczeń i zadrzewień, zezrębkowanie uzyskanej biomasy i 
rozplantowanie jej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach zlokalizowanych 
na przedmiotowych działkach, skoszenie wyczyszczonej powierzchni za pomocą 
kosiarki bijakowej i tym samym wyrównanie terenu oferujemy łączną cenę brutto, w 
wysokości: 
 
Łączna cena brutto: ….........................................................................................................zł 

słownie.................................................................................................................................zł, 

w tym podatek VAT ……… zł i kwota netto ……. zł 

 

1. W celu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wskazujemy następujący 

wykaz prac (zg. z rozdz. IV pkt 3 lit b Zapytania): 
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l.p. Zakres wykonanej pracy 

Termin 
realizacji pracy 
(dzień, miesiąc, 

rok) 

Podmiot 
Zamawiający 

prace 

Prace 
wykonaliśmy 

sami/polegamy 
na zasobach 

innych 
podmiotów 

1. ……………………. 

 

 

 

 

…………… …………….. …………….. 

 

 

 

2. Do realizacji zamówienia wskazujemy operatora kosiarki bijakowej (zg. z rozdz. IV 

pkt 3 lit. d Zapytania), posiadającego dodatkowe doświadczenie nabyte podczas 

realizacji prac polegających na koszeniu nieużytków, łąk położonych na obszarach 

chronionych w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody z dnia 14 kwietnia 2004 r. 

(zg. z rozdz. VII pkt 1 lit. b Zapytania): 

l.p. 
Zakres wykonanej 

pracy 

Lokalizacja 
(wskazać 

obszar 
chroniony) 

Termin 
realizacji 

pracy 
(dzień, 

miesiąc, 
rok) 

Podmiot 
Zamawiający 

prace 

Prace 
wykonaliśmy 

sami/polegamy 
na zasobach 

innych 
podmiotów 

1. ……………………. …………… …………… …………….. …………….. 

 

 

2. 

 

 

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

 

 

3. 

 

 

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

 

 

 
Ponadto oświadczamy, że: 
1. Nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie 

naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy. 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym. 

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO* zamieszczoną na 
stronie Zamawiającego (w zakładce: Zamówienia) dotyczącą administrowania i 
przetwarzania danych pozyskiwanych na potrzeby postępowań o zamówienia. 

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia przez Zamawiającego oraz w celu kontroli 
Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje 
finansującą Projekt. 

7. Ponadto oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).   

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) Dokumenty referencyjne potwierdzające należytą realizację wskazanych prac  

(2) ..............................................................................................................................................  

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych 
stronach.           
 
 
 
 
 
--------------------------------------                                 --------------------------------------------                                   
/miejscowość i data/                                                                      /podpisy upełnomocnionych   
                                                                                                      przedstawicieli wykonawcy/ 
 
  odpowiednio uzupełnić pola oznaczone kolorem szarym   
 
 
* RODO - 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). 
 


