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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 

 

Siedziba Wykonawcy .................................................................................................... 

 

Województwo ………………………………………………………………………… 

 

Adres do korespondencji……………………………………………………………..... 

 

NIP.................................................................................................................................. 

 

Nr telefonu* ...................................................................................................................... 

 

e-mail:* …………………………………………………………………………………. 

 

W związku zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji : usługi w zakresie działań promocyjno-

informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

 i kartograficznych" 

 

składam ofertę o następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w następujący sposób: 

 

 

Oferowana ryczałtowa cena brutto: ………………………… złotych 

 

słownie: .........................................................................................................złotych 

 

w tym podatek VAT ........... %  tj .................................................................zł  

 

słownie ..........................................................................................................złotych 

 

 

2. Termin realizacji usługi nie później niż …………………….. r.) 

 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę  

do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym 

mieliśmy możliwość dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego 

zapytaniem ofertowym. 

 

4. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

niniejszego zapytania ofertowego **. 

 

6. Oświadczam/y, iż Administrator udzielił mu/nam wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 

i 14 RODO oraz wskazał miejsca umieszczenia klauzuli informacyjnej. Udzielono mu informacji 

m.in. o adresie siedziby i pełnej nazwie Administratora, celu zbierania danych osobowych, 

odbiorcach danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, oraz m.in. o prawie do: 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

*..................................................... tel. kontaktowy…………….., e-mail: …………….  

 

 

 

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

data        Imię i Nazwisko 

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

* Działając w imieniu własnym, stosownie do treści art. 6 ust.1 lit. a) 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/ - /dalej RODO/ niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Opolskiego 

/zwanego dalej: Administratorem/ - w/w danych osobowych, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ramach prowadzonego 

zapytania ofertowego. 

** 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).  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 treść oświadczenia należy przekreślić. 


