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FORMULARZ OFERTOWY  

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka 

Nazwa zamówienia: Dostawy ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży 

Nr referencyjny nadany sprawie: 1/2020 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy 
w przypadku ofert składanych przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać 

wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę 

Adres wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  

REGON   

PESEL (w przypadku wykonawców, będących 

osobami fizycznymi) 
 

KRS/CEiDG  

Status podatnika VAT  

Telefon/fax, email  
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi 

podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

na warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego za wynagrodzeniem brutto  

…………………..… zł  

(słownie: ……….………………………………………………………...……złotych), w tym:  

a) kwota netto ………….….... zł  

(słownie ……………………………………………..………………………... złotych), 

b) podatek od towarów i usług (VAT) ……………..… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych) 
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     Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 

2) warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, akceptujemy 

jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy, a w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego, 

3) oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert, 

4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych  

z Zamawiającym, to jest: 

1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego, 

2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam 

odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym w treści zapytania 

ofertowego. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1  

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, 

iż:  
 

I. Administrator danych. 
 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży, 

87-152 Łubianka, Pigża, ul. Szkolna 8. 
 

II. Inspektor ochrony danych. 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: dps.pigza@powiattorunski.pl 

2) telefonicznie: 56 674 08 00 / 01 

3) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 
 

1. Przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań statutowych 

Domu Pomocy Społecznej w Pigży. 

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani / Pan jest 

stroną lub do podjęcia działań, na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani / Pan poproszona/y o wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
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IV. Odbiorcy danych osobowych. 
 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 

VI. Okres przechowywania danych osobowych. 
 

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.  
 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3) usunięcia swoich danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
 

a ponadto, posiada Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana 

danych. Informuję również, że powyższe uprawnienia na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego 

uprawnienia będzie niemożliwe. 
 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody. 
 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze  

ma Pani / Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,  

do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani / Pana danych do momentu jej 

wycofania. 
 

IX.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

X. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania 

danych osobowych. 
 

1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych może być wymogiem: 

1) ustawowym,  

2) umownym, 

 lub 

3) warunkiem zawarcia umowy, 

      do których podania będzie Pani / Pan zobowiązana/y. 

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani / Pan swoich danych, 

nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 

przewidzianymi przepisami prawa. 

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani / Pan swoich danych,  

nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 
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4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani / 

Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
 

Pani / Pana dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

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

        miejscowość i data                                                               podpis Wykonawcy  

 

 


