
Załącznik  nr 2 – 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: 

 
Wykonanie dostawy w terminie ….. dni serwera wraz z oprogramowaniem i osprzętem wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 
 

 
                ..........................., 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.  

Obowiązek wykazania wykonania 2 

podobnych zamówień. 

 

   

 

 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego 

    Przedstawiciela Wykonawcy) 

 



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

 

1. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w celu związanym z 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 danych osobowych jest ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

PROMIENIOTWÓRCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE; e-mail: przetargi@zuop.pl; 

numer faxu: 22 718 02 57  

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zapytanie ofertowe na dostawy serwera, wraz z 

oprogramowaniem i osprzętem do ZUOP. 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania; 

4. dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

7. uprawnienia osób fizycznych: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych; 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− 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 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) 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie 

uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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2. Wyjaśnienia   

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67e9 
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 zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

W niniejszym zamówieniu publicznym administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z w/w artykułu będzie w szczególności: 

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

informacji z KRK), 

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności osoby skierowanej do realizacji zamówienia.   

Obowiązek informacyjny z w/w art. powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych 
osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.  

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby 
konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z w/w art. 
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

Obowiązek informacyjny wynikający z w/w art. nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której 
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.   

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z ochrony danych 
osobowych  

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 w/w rozporządzenia 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że 
ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 w/w rozporządzenia. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 w/w 
rozporządzenia. 

 
 
                                                                                          ..........................., dnia .....................  
         (podpis i pieczęć upoważnionego  Przedstawiciela Wykonawcy)  


