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DAGZ.261.2.16.2015
Wych. 117966/2015

Zainteresowani Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(o wartości zamówienia nie przekraczającej 30.000 euro)
Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, Wydział Administracyjno – Gospodarczy
zaprasza do złożenia oferty na „Roboty remontowe obiektu i terenu wokół budynku Delegatury
MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4”
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe obiektu i terenu wokół budynku Delegatury MOW NFZ
w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4, których zakres zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy,
stanowiący załącznik Nr 2 do zaproszenia.
2. Termin wykonania zamówienia:
nie przekraczający 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy (termin maksymalny).
3. Miejsce realizacji:
Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu,
ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
4. Warunki płatności:
zgodnie z zapisami załączonego wzoru umowy
5. Kryteria wyboru oferty:
I.
Cena – 95 %
II.
Termin realizacji – 5%
Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.
Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium I: Cena (95 % wagi oceny)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 95. Oferta z najniższą ceną
otrzymuje 95 punktów. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem:
najniższa oferowana cena brutto
C=

----------------------------------------------- x 95
cena brutto badanej oferty
C- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Kryterium II: Termin realizacji (5%)
Zamawiający wymaga, by zamówienie – było zrealizowane w terminie nie przekraczającym 40
dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (termin maksymalny). Wykonawca może
zaoferować termin krótszy niż maksymalny.
Przez termin realizacji Zamawiający rozumie termin zakończenia wszystkich prac związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy potwierdzonych bezusterkowym końcowym protokołem
odbioru robót podpisanym przez obie strony.
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 5. Oferta z najkrótszym
terminem otrzyma 5 punktów. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z
wzorem:
najkrótszy termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę
T=

---------------------------------------------------------------------------

x5

termin realizacji zaoferowany w badanej ofercie
T- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Ocena łączna
Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w
powyższych kryteriach
P = C+T
P-wartość punktowa oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem
określonym powyżej (ocena łączna).
6. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty
 oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z
obowiązujących przepisów. Cenę należy podać w złotych i groszach (PLN),
 wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy,
 wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę w ofercie jest ustalone na cały okres
obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu,
 rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych
(PLN).
7. Ofertę – załącznik Nr 3 do zaproszenia (wypełniony i podpisany „Formularz oferty”) należy przesłać
faksem na numer: 22 480 43 35 lub w formie elektronicznej na adres email: przetargi@nfzwarszawa.pl

w terminie do dnia 16 września 2015 r. do godz. 12:00
Wypełniony „Formularz oferty” muszą podpisać osoby upoważnione, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa mogą składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
8. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnianym pracownikiem Zamawiającego jest Pani
Renata Zalewska, tel. 22 279 77 02, faks 22 480 43 35, mail: przetargi@nfz-warszawa.pl
Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w
zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
Zaproszenie do złożenia oferty nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu:
- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1)
- wzór umowy (załącznik Nr 2),
- formularz oferty (załącznik Nr 3).

Załącznik Nr 1 do zaproszenia
(po wyborze oferty stanie się załącznikiem Nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych obiektu i terenu wokół budynku
Delegatury MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4 (budynek parterowy)
Miejsce realizacji zamówienia:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Radomiu,
ul. Piastowska 4, 26 – 600 Radom.
Termin realizacji zamówienia:
nie przekraczający 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (termin maksymalny)
Zakres prac:

wymiana podokienników,

remont podjazdu dla niepełnosprawnych,

remont opaski.
Szczegółowy wykaz prac zawiera załączony Przedmiar robót.
Wymagania dotyczące obowiązków Wykonawcy:

wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia, obowiązującym prawem, w tym przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy, materiałów i wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

utrzymanie porządku i czystości na terenie,

utrzymanie terenu w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów
oraz śmieci,

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu prac oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa,

organizowanie i realizacja prac w sposób uwzględniający ich prowadzenie w czynnym
obiekcie,

Wykonawca udzieli 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały.
Zakończenie prac będących przedmiotem zamówienia będzie potwierdzone przez
sporządzenie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót podpisanego przez
przedstawicieli stron:
• Delegatury MOW NFZ w Radomiu,
• Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 do zaproszenia
WZÓR UMOWY
Umowa Nr ………./2015
zawarta w dniu ................2015 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia
Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
przy ul. Chałubińskiego 8 00 - 613 Warszawa, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
………………………………………….
a
……………………………………….…
zwanym dalej Wykonawcą
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.
4.

5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót remontowych obiektu i terenu wokół budynku
Delegatury MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4, zwanych dalej „przedmiotem
umowy”.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu umowy
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i miejscem ich wykonywania i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń.
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w czynnym obiekcie, w związku z tym
Wykonawca zobowiązany jest:
1) prowadzić prace budowlane w sposób minimalizujący czynniki zakłócające pracę Delegatury,
2) dla zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego; każdorazowo po zakończeniu
robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i usunięcia śmieci i odpadów.
Zamawiający dopuszcza realizację umowy w dniach wolnych od pracy tj. piątek od godz. 16.00
do 20.00 i w sobotę w godzinach 8.00 – 18.00, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.

2.
3.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w niżej wymienionych terminach:
1) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,
2) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym ………….
dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 5 ust. 2 i 3.
Przez termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego
przekazania obiektu Delegatury.
Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin zakończenia
wszystkich prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy potwierdzonych bezusterkowym
końcowym protokołem odbioru robót podpisanym przez obie strony.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1.

2.

Poza obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren obiektu Delegatury dla rozpoczęcia realizacji przedmiotu
umowy w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 pkt 1,
2) zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w §
6,
3) dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy,
4) wskazanie i udostępnienie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody.
Poza obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 1,

3.

1.

2.

2) wyznaczenie na kierownika robót remontowych osobę posiadającej odpowiednie uprawnienia,
3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, w
tym przepisami Prawa budowlanego, normami oraz sztuka budowlaną i zasadami wiedzy
technicznej,
4) zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy, materiałów i wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),
5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe w trakcie realizacji umowy, w tym naprawy ewentualnych uszkodzeń, zaistniałych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy wynikających z winy Wykonawcy,
6) utrzymanie porządku i czystości na terenie,
7) utrzymanie terenu w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów
oraz śmieci,
8) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
9) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu prac oraz zapewnienie odpowiednich warunków
bezpieczeństwa,
10)
zorganizowanie i realizacja prac w sposób uwzględniający ich prowadzenie w
czynnym obiekcie, zgodnie z § 1 ust. 4,
10)zgłoszenie zakończenia realizacji przedmiotu umowy i gotowości do końcowego odbioru
prac.
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje
personelem i sprzętem, co pozwoli mu na należyte wywiązanie się z obowiązków
przewidzianych umową,
2) wykona prace będące przedmiotem umowy własnymi siłami, tj. z wykorzystaniem własnych
pracowników i sprzętu.
§4
OSOBY UPRAWNIONE
Ze strony Zamawiającego upoważnionym do działania przy wykonywaniu przedmiotu umowy
jest:
1)
……………………………………,
2)
……………………………………..
Ze strony Wykonawcy upoważnionym do działania przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest:
1)
……………………………..……..
tel.
....................................,
faks
………………….……
2)
………………………………..…..
tel.
...................................,
faks
………………….…….

§5
ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Do końcowego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający przystąpi po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru..
2. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru – podpisany przez obie strony. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady –
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia faksem lub pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad,
2) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczenia kar zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2.
3. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony bezusterkowy końcowy
protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
§6
ZAPŁATA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie
ryczałtowe
ustalone
przez
Wykonawcę,
zgodnie
ze
złożona
ofertą
w wysokości ……………. zł brutto
z
podatkiem
od
towarów
i
usług
VAT (słownie ………………………. zł …….).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ………………………………………..…………… w terminie 14 dni od daty
otrzymania dokumentu.
Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i warunkiem dokonania zapłaty
wynagrodzenia przez Zamawiającego jest uprzednie należyte wykonanie przedmiotu umowy
przez Wykonawcę, które zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bezusterkowego
końcowego
protokołu
odbioru
bez
określenia
w nim zastrzeżeń lub wad przedmiotu umowy.
Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390
Warszawa
NIP: 1070001057
Odbiorca i płatnik dowodu: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
przekazać na wskazany rachunek, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z
tytułu niniejszej umowy, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

§7
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy/umów z podwykonawcami.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.

§8
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wszystkie
wykonane prace na okres 36 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego końcowego
protokołu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: wykonywania wszelkich napraw, które
wynikną w czasie trwania gwarancji, pokrywając wszelkie koszty, łącznie z kosztami materiałów
i transportu.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad, termin gwarancji na
wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w
okresie trwania gwarancji, nawet jeżeli usunięcie wad może nastąpić już po okresie gwarancji.
§9
POUFNOŚĆ
Wykonawca, jego pracownicy lub inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy
realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących Zamawiającego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i
organizacyjnych oraz osobowych i medycznych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy
niezależnie od form uzyskania tych informacji oraz ich źródła. Odpowiedzialność za naruszenie
tego
nakazu
spoczywa
na
Wykonawcy.
W przypadku naruszenia tego obowiązku Zamawiający może dochodzić odszkodowania.

2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są przed przystąpieniem do prac do podpisania
oświadczenia o treści podanej w załącznik nr 2 do umowy.
Podpisane oświadczenia należy złożyć na ręce osoby wskazanej w § 4 ust. 1 umowy przed
przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.
§ 10
KARY UMOWNE
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy na niżej opisanych zasadach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia
wymagalności do dnia zapłaty.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 11

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

SIŁA WYŻSZA
Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą rozumianą jako zdarzenie
zewnętrzne, którego zaistnienia nie można było przewidzieć oraz którego następstwom nie można
było zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności.
W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni,
powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
W przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe
wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o
czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków.
§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może
odstąpić od umowy także w razie, gdy: Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał
przedmiot umowy, w szczególności gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez istotnych przyczyn,
2) opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych,
3) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dłużej niż 7 dni kalendarzowych,
4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności prowadzi ich realizację
niezgodnie z umową.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca,
zabezpieczy na swój koszt realizację przedmiotu umowy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

§ 13
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1)
opis przedmiotu umowy – Załącznik Nr 1,
2)
oświadczenie – Załącznik Nr 2,
3)
oferta złożona przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3.
§ 14
ROZSTRZYGANIE SPRAW SPORNYCH
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy:
1)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z późn. zm.),
2)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
późn. zm.).
§ 16
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

………………………………….…..
(imię i nazwisko)
………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w
myśl, której za dane uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
Zobowiązuję się:
1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze
sposobami ich zabezpieczenia;
2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;
3) nie wykorzystywać ani nie udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów
niż służbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;
5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie
ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze
względu na zaistniały incydent kierownika komórki organizacyjnej w Narodowym Funduszu
Zdrowia, a po godzinach urzędowania również ochronę obiektu;
6) przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i
dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu
przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych;
7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o
zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Narodowym Funduszu
Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dostępu do danych.
Wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza
...............................................................
Miejscowość, data

..........................................................
czytelny podpis

Załącznik Nr 2 do zaproszenia
FORMULARZ OFERTY
na
„Roboty remontowe obiektu i terenu wokół budynku Delegatury MOW NFZ w Radomiu przy
ul. Piastowskiej 4”
Nazwa Wykonawcy
.........................................................................................................................................
Adres siedziby Wykonawcy
............................................................................................................................
NIP……………………………………….. REGON……………………………………
tel. ................................................ fax ............................................ e-mail ……………………
1. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

…………………………………. zł brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT)

2.

Oświadczenie o oferowanym terminie realizacji zamówienia:
Oferujemy termin realizacji zamówienia - nie przekraczający ……… dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy.
Uwaga: termin wymagany przez Zamawiającego nie przekraczający 40 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy (termin maksymalny). Wykonawca może zaoferować termin realizacji krótszy niż
maksymalny. Zaoferowany termin zostanie wpisany do umowy.
4. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych
realizacji zamówienia
Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne
realizacji zamówienia określone w załączonym wzorze umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

….…………………………...
podpis i pieczęć Wykonawcy

