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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

 

/pieczęć wykonawcy/ 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

NIP ................................................................ REGON ......................................................................................... 
telefon (stacjonarny/ komórkowy) .....................................................................................................................  
e-mail .................................................................................................................................................................. 
Numer rachunku bankowego: .............................................................................................................. 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: ……………………………………………………………………… 

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

1. Oferuję wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:  

1.1. Za cenę: 

w kwocie brutto złotych: ………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….) 

1.2. Inne kryterium tj. ………………………………………………………………………………….. TAK / NIE 

1.3. W terminie do: …………………………………………………………….. 

2. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
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3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia 
i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi zamawiający. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ………………………………................................................ 

b) ………………………………................................................ 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

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

data      podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 
Suskiego w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Kokoszków 71 , 34-400 Nowy Targ. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem mailowym: ido@zsckr.nowytarg.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lic. c) RODO w celu związanym 
z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania.  

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej/.  
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Nie przysługuje Pani/ Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 
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