
Załącznik  nr 2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  – Wzór formularza oferty  

   WZÓR FORMULARZA CENOWEGO WYKONANIA DOSTAWY 

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

(pieczęć Wykonawcy) 
Dane kontaktowe Wykonawcy:  

Nr telefonu Wykonawcy …………………………… 
Nr faksu Wykonawcy ……………………………… 
Adres e-mail ……………………………………….. 
NIP Wykonawcy ……………….….……………….. 
Regon Wykonawcy …………..….…………………. 
Odpowiadając na zaproszenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 

Ja, niżej podpisany: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

Oferujemy dostawę elektronicznego depozytora kluczy  

 OGÓLNA CENA OFERTOWA 
BRUTTO 

…………   zł 

(słownie: …..zł) 

OGÓLNA CENA OFERTOWA 
NETTO 

…………..  zł 

(słownie: …….zł) 

VAT  

……………  zł 

(słownie: …….zł) 

 
                ..........................., dnia .....................  

(podpis i pieczęć upoważnionego 

    Przedstawiciela Wykonawcy) 

Dodatkowe oświadczenia  

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu 

ofertowym.  

                                                                                        ..........................., dnia .....................  

                                                                                        (podpis i pieczęć upoważnionego 

                            Przedstawiciela Wykonawcy) 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do oferty  i wypełniłem obowiązki 
informacyjne, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
                                                                                                                                     ..........................., dnia 
.....................  
                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego   
                                                                                                                                                     Przedstawiciela 
Wykonawcy)  
Oświadczamy, że zrealizowaliśmy następujące pracę o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia oraz 

potwierdzamy, że zostały one wykonane należycie (załączamy referencje i /lub protokół zdawczo – odbiorczy 

potwierdzający wykonanie pracy).   

Lp. Przedmiot Wartość (zł brutto) Data wykonania 

 

Odbiorca 

1.  

 

   

 

                 ..........................., dnia .....................  

                             (podpis i pieczęć Wykonawcy)  



 
Oświadczenia Wykonawcy dotyczące klauzuli informacyjnej  (zgodnie z art. 13 RODO) dotyczącej zapytania ofertowego    
Dostawa elektronicznego depozytora kluczy 
   

 

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 RODO) 
 

Tożsamość i dane kontaktowe 
administratora danych osobowych 
(ADO) 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE; e-mail: przetargi@zuop.pl; numer faxu: 22 718 02 57  

Cele przetwarzania danych 
osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na 
gminę na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o regulacje 
wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych (zarządzenia, instrukcje) – dotyczy zamówień nie 
objętych reżimem p.z.p. (art. 4 pkt 8). 

Podstawa prawna przetwarzania 

Klauzula informacyjna będzie miała podstawę przetwarzania danych zawartą w katalogu art. 6 RODO 
uzależnioną od wartości zamówienia publicznego, tj. w przypadku zamówień nieobjętych p.z.p. 
podstawę przetwarzania będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi), powołując się na zwolnienie ustawowe z art. 4 pkt 8 p.z.p. i 
wewnętrzne regulacje w zakresie zamówień publicznych (zarządzenia, instrukcje)  

Informacje o odbiorcach danych 
osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w przypadku zamówień objętych 
p.z.p. zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p., 
oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną 
udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji 
zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielanego 
w trybach zamówień publicznych 

Pouczeniu o prawie do sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania i sprzeciwu wobec 
przetwarzania i prawie do 
przenoszenia danych 

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. 
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, 
e RODO. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy (dotyczy zamówień poza p.z.p.). 
 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. 

Pouczenie o prawie do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego 

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

Konsekwencje niepodania danych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dla zamówień nieobjętych p.z.p. ‒ wymogiem wynikającym z udzielonym zamówieniem publicznym.  

Informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu) stosownie do art. 22 RODO. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wypełniłem w/w obowiązki informacyjne, wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 
                                                                                          ..........................., dnia .....................  
         (podpis i pieczęć upoważnionego  Przedstawiciela Wykonawcy)  


