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WZ 5532.43.2020  

                                                                                                                 Konin, dn. 28.12.2020r.

   

  

 

Dot. Publicznego Konkursu Ofert z dn. 22.12.2020r. na usuwanie, 

transport i odławianie zwierząt nieudomowionych oraz 

gospodarskich na terenie miasta Konina. 
 

 

 

W dn. 28.12.2020r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                  

Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin zwróciło się z następującymi zapytaniami: 

 

1. Zgodnie z pkt V Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

cena oferty oraz czas reakcji na zgłoszenie. Druk „Formularz oferty” stanowiący 

załącznik nr 2 zawiera tylko miejsce za zaoferowanie ceny ryczałtowej za 

wykonanie zamówienia, brak jest miejsca na wpisanie czasu reakcji na zgłoszenie. 

2. We wzorze umowy (§ 1 ust. 1 lit. B i d), który Wykonawca winien zaakceptować i 

załączyć do oferty, Zamawiający umieścił zapis dtyczący czasu reakcji na zgłoszenie 

(„… jednak nie później niż godzinę od momentu zgłoszenia:”). Prosimy o zmianę 

treści umowy, czas reakcji powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzupełniony 

po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania: 

1. Zamawiający nie przedstawił w formularzu oferty czasu na reakcję. Prawidłowy 

formularz oferty zawiera załącznik  nr 1 do odpowiedzi na zadane pytania. 



2. Tak. Zamawiający akceptuje zmianę treści w umowie § 1 ust 1 lit. b i d na: „Czas 

reakcji powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzupełniony po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

NAZWA WYKONAWCY 

………………..………………….……..….. 

…………………………………….…..…… 

Tel………………………………………….. 

Fax……………….…………………..…….. 

e-mail…………….………………..……….. 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

 

 

                     Odpowiadając na publiczny konkurs ofert z dnia 22.12.2020r. (znak pisma 

WZ5543.43.2020) na realizację zadania pn.:  „Usuwanie, transport i odławianie 

zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta 

Konina”. 

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto)  

                                       (miesięczny ryczałt) 

 

+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 

 

= ........................................................................................................ zł (brutto) 

                                    (miesięczny ryczałt) 

 

słownie :  .................................................................................................................. ............. 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

 

Czas reakcji na zgłoszenie: …………………………………………… 



 

(..........................................)                              (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                         Podpis i pieczęć 

                                                                                    pełnomocnego przedstawiciela Dostawcy 

 

 

2. Oświadczam, że: 

a) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje 

zamówienia; 

b) oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych zamówieniem w zakresie 

określonym w publicznym konkursie ofert; 

c) zapoznaliśmy się z treścią publicznego konkursu ofert i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania; 

d) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

e) uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu złożenia 

ofert. 

1. Oświadczam również, że: 

a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOi wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

b) wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego 

postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu). 

2. W przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za najkorzystniejszą, 

zobowiązujemy się do: 

a) realizacji zamówienia na warunkach określonych w publicznym konkursie ofert; 

b) zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

……………………....                                           ………………......….………………………………. 
    Miejscowość i data                                                    Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

                                                                                                               oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 
 

                                                                                                             

i W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu 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. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia). 

                                                 


