
Załącznik Nr 1 

Zamawiający: 
GMINA RZEKUŃ – Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 80, fax 29 643 24 22 
e-mail: ops  @rzekun.net   
strona internetowa: www.r  zekun.pl   

Oznaczenie sprawy: OPS.252.1.2023

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Ja  /my/  niżej  podpisany/i/  składając  ofertę  w  zapytaniu  ofertowym  ogłoszonym  przez:  Ośrodek

Pomocy Społecznej ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pn.:  „Odbiór odpadów komunalnych  z  Ośrodka

Pomocy Społecznej w 2023 r.” oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej

wymienioną cenę:

• wywóz odpadów stałych z  nieruchomości gminnej wyposażonej w pojemniki Zamawiającego:

◦ Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ul  Kolonia  1B 07-411  Rzekuń ………….....…..  zł  netto,

podatek VAT ………….....….. zł, ………….....….. zł brutto,

Oświadczamy,  że oferowana cena za  wykonanie  zamówienia  zawiera  wszystkie  koszty  związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i przedmiotem zamówienia.

Oświadczamy,  że  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy,  że  znajdujemy się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.
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Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług. 

W załączeniu formularz cenowy Wykonawcy.

………………………

(data) 

……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Ośrodek Pomocy
Społecznej z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)

………………………………….

                   (data, czytelny podpis)      

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych  osobowych jest  Ośrodek  Pomocy Społecznej  (dalej:  „ADMINISTRATOR”),

z siedzibą:  ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń.  Z Administratorem  można  się  kontaktować  pisemnie,
za pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń  lub  drogą  e-mailową
pod adresem: ops@rzekun.net 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  –  Elżbieta  Hałaburda,  z  którym  można  się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@artaro.pl

3. Dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  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  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)  oraz  ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe  innym  podmiotom,  tylko  na  podstawie  przepisów

prawa lub umów powierzenia danych. 
8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Administratora  do  6  lat  od  zakończenia  zlecenia,  dzieła

lub umowy cywilno-prawnej.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo  do wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym

do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji
umowy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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