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FORMULARZ OFERTOWY

skladany w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, do ktorego nie maja_ zastosowania
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843).
Dane dotyczace Zamavviajacego:

Gmina Sulow

Sulow 63

22-448 Sulow

Strona internetowa: www.sulow.pl, bip.sulow.pl
E-mail: ug(g),sulow.pl
Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Dane dotyczace Wykonawcy:

Ja.

imi?, nazwisko, slanowisko

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze:

OFERUJEJ pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sulowie"

Niniejszym skiadam oferte wykonania zamowienia publicznego na nastepujacych warunkach:

L.p. Cena netto VAT( %) Cena brutto

1.

1. Oswiadczam, ze zapoznafem sie z zaproszeniem do skladania oferty cenowej oraz wykonam
przedmiot zamowienia zgodnie z tymi warunkami.

2. Oswiadczam, ze posiadam niezbedna_ wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu
zamowienia.

3. Oswiadczam, ze cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamowienia.
4. Akceptuje postanowienia umowne i zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i term inie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzcnia Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic oclirony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzanicm danych osobowych i w sprawic swobodnego przcplywu (akich danych oraz uchylcnia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 infonnujeniy, iz: AdniinislratorcmPani/Pana danych osobowych jcsl Wojt Gminy Sulow (adrcs Sulow 63,
22-448 Sulow, tel. Kontaktowy 84 682 62 02 ).
W sprawach z zakresu oclirony danych osobowych moga.Paiislwo konlaklowac sic z Inspcktorcni Oclirony Danych pod adrcscm e-mail: uo@siilow.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rcaliziicji obowiijzkow prawnych ciqzqcych na Administralorze.
Dane osobowe beda. przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem okresow przechowywania okreslonych w przepisach
odrebnych, w tym przepisow archiwalnych.
Podstawq prawn.-j przetwarzania danych jest art. 6 list. 1 lit. c) ww. Rozporzqdzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych beda. podniioty, ktorc na podstawie zawartych umow przetwarzajq dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:
- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych

prawem - prawo do usuniecia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si? z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzqdzenia tj. Prezesa
Urzedu Oclirony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto infonnujeniy, iz w zwi;|zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, ktore sic opierajq wyl.iczuie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym prolllowaiiiu, o czym slanowi art. 22 ogolncgo rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezenlowania wykonawcy)


