
 

Załącznik nr 1  

______________________                     

                          

      (pieczęć firmowa oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi remontowej pn. 

”Malowanie korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych w budynku 

 Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie” 

 

1. Oferuję  wykonanie usługi remontowej zgodnie z zapytaniem ofertowym 

 nr ŚDS.2421.3/2019 za  wynagrodzenie: 

 

”Malowanie korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych w budynku 

 Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie” 

 

 Cenę netto: 

 …………………………………………………………………………………………..zł 

 

 Słownie netto: 

 …………………………………………………………………………………………..zł 

 

 Cenę brutto: 

 …………………………………………………………………………………………..zł 

 

 Słownie brutto: 

 …………………………………………………………………………………………..zł 

 

 Podatek Vat: 

 ……………………………………………………………………………………..……zł 

 

 Słownie podatek Vat: 

 …………………………………………………………………………………………..zł 

  

 

 2. Deklaruję ponadto: 

 a) termin wykonania zamówienia : 31.08.2019 r. 

 b) warunki płatności przelew 14 dni 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń; 

• w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania, koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 

Zamawiającego; 

• uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

umowy; 

  



• uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia 

ofert. 

• wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe 

i rzetelne; 

• dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty. 

• oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron; 

• wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej 

integralną część: 
- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………………………………. 

                   (miejscowość, data) 

 

              

 

 

……………………………………………………………… 

                     (imię i nazwisko, podpis  oferenta  )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          Załącznik nr 2 

                                                                                     

_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP 

 
Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na usługę remontową pn. 

 

”Malowanie korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych w budynku  Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Młodzianowie” 

 

 

Oświadczam/my, że zgodnie z  art. 22 ust.1b pkt 1-3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 1986 ze zm). 

         

 

 1) posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 2) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

  3)  posiadam/my  zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia; 

  

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, 
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego. 
 

 

 

 

........................................dnia................                                 ................................... 
                                                                                                                                         (Podpis osób uprawnionych do składania 

        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

         pieczątka/pieczątki) 
 

 
 

 

  

 



 Załącznik nr 3 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym a 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:   

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Młodzianowie z siedzibą w Młodzianowie 25, 62-704 Kawęczyn,   

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Młodzianowie, sdsmlodzianow@wp.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Malowanie 

korytarza z wykonaniem  lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Młodzianowie”.  

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do 

przeprowadzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie  czynności 

kontrolnych; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

6. 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;  

7.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.   

Zostałem poinformowany o danych zawartych w klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) w związku z 

realizacją wymogów 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 „RODO”).   

  

  

 

    ……………………………………………………………  

       (data i podpis) 


