
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

NIP**): ....................................................  

REGON**):.............................................  

tel.**): .....................................................  

adres e – mail**): ....................................  

                                                                         

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Dąbrowskiego 12 

16-100 Sokółka 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. o wartości poniżej 

130.000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych na: „zapewnienie schronienia, posiłków oraz podstawowych środków czystości 

osobom bezdomnym z terenu Gminy Sokółka” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i,__________________________________________________  

 

działając w imieniu i na rzecz:______________________________________________  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  

brutto: ………………….…… zł   

/słownie brutto/ ………………………………………………..…………………  

2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacja niniejszego zamówienia. 

3. Oświadczam, że jestem zdolna/y do wykonania niniejszego zamówienia. 

4. Oświadczam, ze wykonam niniejsze zamówienie z należytą starannością, według mojej najlepszej 

wiedzy i doświadczenia. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………  

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  



 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

 

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

        miejscowość i data    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do podpisywania oferty/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 

  

 

1 Rozporządzenie 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).  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO  

w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej,  

ul. Dąbrowskiego 12,16-100 Sokółka zwana dalej również „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Pan Rafał Andrzejewski, adres 

e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem 

prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na „Zapewnienie schronienia, posiłków oraz 

podstawowych środków czystości osobom bezdomnym z terenu Gminy Sokółka”,tj. w 

procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną 

umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.  

W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, 

podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na 

podstawie odpowiednich instrumentów prawnych.   

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby 

rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak 

będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy 

przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pan/Pani prawo: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych 

osobowych; 



 

 

c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych 

w art. 17 RODO,  

d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO,  

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

Swoje prawa może Pan/Pani zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

opssok@op.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

 

8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału 

w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi 

wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.   

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – 

obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane 

zamawiającemu  

i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

 w niniejszym postępowaniu. 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:  

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od 

Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, 

z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę 

uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie 

jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w przypadku osób 

prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie 

do zawarcia/realizacji umowy. 

 

  



 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami 

umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały podane 

powyżej, w punktach 1, 2, 4 -7.  

Składający ofertę jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób 

przekazuje Zamawiającemu.  

…………………., dnia:...............................…   ..................................................... 

                                                                                                  podpis Wykonawcy 

 


