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FORMULARZ    OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli: 

 

 

 

 

     OFERTA 

                     Adresat 

 

           Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II 

           ul. Zygmunta Kurka 16 

           88 – 100 Inowrocław 

 
1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na ………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Oferujemy wykonanie zamówienia: 

• za cenę …………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………..zł 

 

w tym podatek VAT = …………………………..zł, 

• w terminie do ……………………………………………..  

• udzielam na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres …………m-cy oraz 

gwarancji jakości na okres ………………….m-cy ( jeżeli dotyczy ). 

 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Szkołę Podstawową 

nr 16 w Inowrocławiu. 

 

3. Do oferty załączam: 

•  …………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………... 

 

 

…………………………….. 

        podpis Wykonawcy 

 



                                  

   

                                                     

                                                                        

                                     

 

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE L 119 

z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) - zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Dyrektor SP16 w Inowrocławiu             z 

siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Z.Kurka16; 

2) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod            

nr tel. +48 601215898  lub adresem e-mail: iodo@amster.eu; 

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż          

130 000,00 zł oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zadań związanych z 

wykonaniem i zawarciem umowy; 

4) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez czas określony w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów zakładowych; 

5) wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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, że 

przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO; 

6) wykonawcy 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, gdy 

podstawę prawną przetwarzania jego danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

7) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem regulaminu, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

8) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane             w 

sposób zautomatyzowany, w ramach zapisów zawartych w art. 22 RODO. 

 

 

 


