
 

  

 

for bilateral cooperation 

within the Norwegian Financial Mechanism 2009 - 2014 

the Programme PL13 Reducing social inequalities in health 

 
Załącznik nr 1 

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Powiat Prudnicki 

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik 

 

 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: 

Wykonanie i dostawa 90 kompletów strojów sportowych oraz 90 toreb sportowych na 

potrzeby realizacji Projektu pn.: „Wspieranie działalności sportowej dla poprawy zdrowia 

dzieci i młodzieży” 

 

Wykonawca: 

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

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

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

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy) 

 

REGON .......................................................... NIP  ...................................................................... 

tel. ……………………………  fax   ………………………… e-mail: ………………………..…………………………………. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: za łączną cenę brutto: ………………………………… zł, 

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

 

Cena brutto 1 kompletu stroju sportowego wynosi: ……………………………….. zł 

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

 

Cena brutto 1 torby sportowej wynosi: ……………………………….. zł 

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



 

  

 

for bilateral cooperation 

within the Norwegian Financial Mechanism 2009 - 2014 

the Programme PL13 Reducing social inequalities in health 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

a także personel zdolny do wykonania niniejszego zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie przedmiotowego  zamówienia. 

5. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania oferty. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Projekty (wizualizacje) koszulek, spodenek, spodni i toreb sportowych. 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez osobę prawnie reprezentującą Wykonawcę lub przez notariusza) 

o ile prawo do jej podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz 

z ofertą.* 

3. Wydruk z CEIDG, KRS lub inny właściwy, ze względu na formę prawną firmy 

Wykonawcy, dokument rejestracyjny.* 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………………………………………… 
(miejscowość i data)      (czytelny podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

 
 

 

 
 

 

 



 

  

 

for bilateral cooperation 

within the Norwegian Financial Mechanism 2009 - 2014 

the Programme PL13 Reducing social inequalities in health 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na wykonanie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie przez Powiat Prudnicki, którego siedziba znajduje się w Prudniku, przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, w celu i w czasie 

niezbędnym do przeprowadzenia postepowania oraz udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, którego postępowanie i moja oferta 

dotyczy, a także w okresie późniejszym, adekwatnie do obowiązków Zamawiającego określonych w odpowiednich przepisach prawa. 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (czytelny podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie na wykonanie zamówienia publicznego 

 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiat Prudnicki, którego siedziba znajduje się w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 

48-200 Prudnik. 

Dane kontaktowe administratora: 

adres: Prudnik, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, tel.: 774381700, faks: 774381718, e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

adres: Prudnik, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, pok. 120, I p., tel.: 774381720, e-mail: k.kranc@powiatprudnicki.pl 

3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postepowania oraz udzielenia i realizacji zamówienia 

publicznego, a także  w celu realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w związku z prowadzeniem 

postepowania oraz udzieleniem i realizacją zamówienia publicznego. 

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych nie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 

administratora. 

5. Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych. 

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

3. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych jest wymogiem umownym i nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich 

podania, jednak niepodanie danych osobowych, o których mowa w ofercie, skutkować będzie odrzuceniem oferty 

i w konsekwencji brakiem możliwości uczestniczenia Pani / Pana* w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

oferta dotyczy. 

6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (czytelny podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 

 

*niepotrzebne skreślić 


