
     

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami 
pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume " 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania 

jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume w Piasecznie.  
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, maksymalny termin 60 

dni od dnia zawarcia umowy.  
3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie miał minimalny termin przydatności zgodnie z wskazaniem poniżej (licząc od ich 

dostarczenia do jednostki wskazanej przez Zamawiającego dla każdej z pozycji). 
 

Wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia: 

Przedmiot dostawy 
Cena netto 

w PLN Stawka VAT  Cena  brutto 
W PLN 

………. 
Producent ……: ……………………… 
Model ………:.……………………………. 
Nr kat………………..: ……………………………… 

 …..%  

Gwarancja  (kryterium oceny ofert): 
Udzielamy gwarancji na okres:………………………………………… 

 

 
 
 

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z Ustawą o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2047) i oświadczam/my, że oferowany 
przez nas towar jest sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-
funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie  do maksymalnie ……………….. 
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
8. Zamówienie powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie:   …………………………………………………………………………………… 
9. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: …………** 

10. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
  wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.*** 

 
 
 
 
 
 
1 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).  
 
 *** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

                                                           
 


