
Załącznik nr 1

....................................................... .....................................
Nazwa, adres, NIP, Wykonawcy  (miejscowość-data)

OFERTA  C E N O W A

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia:
Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach 

przy ul. Kazimierza Wielkiego   na działce nr 313/3 obręb Krzepice

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: 

Cena netto  .........................(słownie: .......................................................................................

.......................................................................................................................................................)

Cena brutto  .........................(słownie: .......................................................................................

.......................................................................................................................................................)

2. Termin wykonania zadania do dnia 30.08.2019 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z określeniem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że w pełni akceptujemy warunki stawiane przez Zamawiającego.

5. Udzielamy rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wraz z wygaśnięciem
odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów
i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

Pieczątka i podpisy osób uprawnionych



Klauzula informacyjna związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zgodnie z art. 13 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 osobowych - RODO), (Dz. Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 roku, str.1) informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Krzepicach, ul.
Częstochowska 13, 42-160 Krzepice jest Burmistrz Krzepic. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:
g.pietruszka@odo-iod.pl.

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  „c”  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  art.  4  pkt  8  Ustawy  PZP
w  postępowaniu  w  przedmiocie:  „  Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej przedsięwzięcia: Budowa Punktu Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego na działce nr 313/3 obręb
Krzepice”  Nr sprawy ITR.7021.0006.2019

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w  pkt  4  oraz  przez  czas  określony  dla  poszczególnych  symboli  kategorii  archiwalnej,
którym oznaczona jest  dokumentacja  zgromadzona w Urzędzie  Miejskim w Krzepicach
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przewidziane w przepisach prawa.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania

danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000
euro.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  z

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. wniesienia  skargi  do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

….........................................
/podpis/
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