
 

                                                                             
                                                                                 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

 
                                 

STRONA TYTUŁOWA OFERTY 

 

        Postępowanie w trybie  zapytania ofertowego  na  „Zakup, transport i montaż urządzeń 

rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref aktywności w miejscowościach: 

Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 404/3„ który Gmina realizuje w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2019 dofinansowanym przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. 

 

 

Oznaczenie oferenta - nazwa NIP 

Adres Regon 

Miejscowość, powiat, województwo Nr telefonu służbowego i numer faksu 

Kontakt internetowy ( strona, e-mail)   

 

 

     

 

  

 

 

 



                                                             FORMULARZ  OFERTOWY 

 

                                                                                                      Gmina Opatów 

                                                                                                      Plac Obrońców Pokoju 34 

                                                                                                      27-500 Opatów 

                        

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na „Zakup, transport i montaż urządzeń 

rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref aktywności w miejscowościach: 

Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 404/3„ który Gmina realizuje w ramach Programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 

2019 dofinansowanym przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. 

 

  JA / MY NIŻEJ PODPISANI 

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz 

 

 

( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców 

Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami 

określonymi w  zapytaniu ofertowym.  

  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( całkowity koszt zamówienia):  

  

Cena ofertowa brutto          :   ………………………………………zł 

Słownie : ………………………………………………………………..... 

w tym : 

podatek VAT                        :  ........................% 

 

Podana cena zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. 

 

 



1. Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizuję w terminie: do 05.09.2019r. 

      2. Termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni. 

      3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.  

      4. Oświadczam, że wymagania stawiane Wykonawcy w ogólnych warunkach zapytania  

          ofertowego zostały przeze mnie zaakceptowane bez żadnych zastrzeżeń i  

zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty, do wykonania przedmiotu            

zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

      5. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty  

          dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).  

  

  

 

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

                                                                            Podpis Wykonawcy, pieczątka 

 

 

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

Miejsce i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 



  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  związana z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta i Gminy 

Opatów 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 



− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

          * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub                  

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

        ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

          o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz   nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

         ***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do      

przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

 

 

 

 

 

 


