
Zał. nr 6c do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia
Zimowe utrzymanie oraz letnie

oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,
placów i schodów poza pasem

drogowym zlokalizowanych na terenie
miasta Lublin w czterech rejonach.

REJON III
CZĘŚĆ III

Zamawiający 
Gmina Lublin 

Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1

Nazwa i adres wykonawcy

Adres skrzynki ePUAP

CENA OFERTOWA (brutto) w zł
        (za okres obowiązywania umowy )

                     (cyfrowo i słownie)

Czas wykonania usługi oczyszczania w
okresie letnim oraz po ustąpieniu warunków

zimowych w zakresie terenów objętych stałym
utrzymaniem 

(max. do godz.10.00)

 do godz…….

Termin wykonania usługi pozimowego
oczyszczania
(max 30 dni)  ............… dni

Oświadczenie wymagane od
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 RODO2 wobec

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

ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
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postępowaniu.3

Informacja w zakresie sposobu
przesyłania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, o której mowa
w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191)

Oświadczam, że:

- wyślę1

- nie wyślę1

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191)
z uwzględnieniem numeru GLN 5907653870019

Zamawiającego.

.......................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

1 - niepotrzebne skreślić

2 - 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). 

3 -  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 (zalecane jest  usunięcie  treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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