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…………………………………… 
(pieczątka z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby………………………………………………………………………………….. 

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

Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

Nr faxu………………………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………………………………………………………………….. 

REGON………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty……………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………. 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 
(nazwa zamawiającego) 

 

OFERTA  
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu 

robót budowlanych -  rozbiórki budynku gospodarczego na terenie działki nr 32/1 obręb 

Łupawsko gm. Czarna Dąbrówka, po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego 

postępowania, 

 

oferujemy wykonanie zamówienia  

zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej: 

(przedmiot Zamówienia): 
 

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce 32/1 obręb ewidencyjny Łupawsko, 77-116 

Czarna Dąbrówka                                                                                    

 

za cenę ryczałtową: 
 

Łączną cena brutto (z podatkiem VAT)………………………...……….…………….…........ zł 

 

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

 

Łączna kwota podatku VAT …………………………..….……………..………………… zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 
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Łączna cena netto (bez podatku VAT)……………………………..…………….…...…….… zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego postanowienia, 

2. zapoznałem/am się z treścią wyjaśnień do zapytania ofertowego i jego modyfikacjami*, 

3. oferowana cena brutto obejmuje pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu 

ofertowym i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  

w tym podatki, cła i inne należności. 

4. że dysponuję obecnie osobami, będę dysponował w dniu podpisania umowy, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lutego 1994 r. Prawo budowlane oraz, że zapewnię osobę, która będzie pełniła rolę 

kierownika budowy. 

5. posiadam niezbędny potencjał i doświadczenie, które pozwolą mi na wykonanie 

pełnego zakresu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku gdy udzielone zostały wyjaśnienia i wprowadzone modyfikacje 

………………………………………..……………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy} 
………………………………… 

(miejscowość, data) 
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Klauzula informacyjna dotycząca 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 „RODO”)   
 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 77-116 

Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, e-miał: biur@rlgd-pb.pl (nazwa adres i pełne dane zamawiającego wraz 

adresem email i tel.) 

2) Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Administratora wyłącznie w celu: 

a) przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

3) Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Niepodanie tych danych uniemożliwi 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z Twoim udziałem, 

4) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla 

realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom 

zaopatrującym Administratora w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a 

zwłaszcza dostawcom usług: 

- teleinformatycznych, 

- księgowych, 

- prawnych, doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń w 

przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

- kurierskich i pocztowych, 

- archiwizacyjnych, 

- związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, 

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym, 

e) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania; 

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego 

terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w 

tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po 

upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji; 

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych; 

8) Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza 

unijne 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych, w skrócie RODO); 

9) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 
………………………………… 

(miejscowość, data) 

……………………………………… 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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