
 

Znak sprawy: ES.ZP.4/2019     Załącznik Nr 1 

Wzór        do Zaproszenia do złożenia oferty 

z dn. 07.02.2019 r. 

 

TREŚĆ OFERTY: 

 

 

1. Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………… 
 

2. Adres wykonawcy: ………………………………………………………………. 
 

3. NIP: ………………………….. 

 
4. Oferuję/ my wykonanie przedmiotu całości zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej w Makowie 
Podhalańskim zakończonej na działce nr 9149, budynków zlokalizowanych na 
działkach nr 3/15 i nr 3/12 w miejscowości Żarnówka na podstawie Zaproszenia do 
złożenia oferty, za: 

 

Cenę netto ………………….. zł (słownie …………………………………………………) 

Podatek VAT ……………….. zł (słownie ……………………………………….…………) 

Cenę brutto ………………….. zł (słownie …………………………………………………),  

5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 

6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zaproszeniu do złożenia oferty. 
7. Oświadczam, że dysponuję osobą zdolną do wykonania zamówienia. 
8. Oświadczam, że posiadam odpowiednie środki oraz umiejętności do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 
10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

 

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

(miejscowość, data)           (podpis i pieczęć wykonawcy lub upoważnionej osoby) 

 



OŚWIADCZENIE RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku, zwanym dalej RODO: 

a. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy oraz które udostępnił Wykonawcy; 

b. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko – 

Skawa Sp. z o.o., 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych: iodo@ekoskawa.pl;  

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ES.ZP.4/2019; 

c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 5 ust. 6 (postępowanie jest jawne) i art. 14 (protokół) 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych; 

d. 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; 

e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g. 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 osobowych1; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

h. 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. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)           (podpis i pieczęć wykonawcy lub upoważnionej osoby) 

 

                                                           
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani istotną zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 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 członkowskiego. 
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