
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: 
GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. /fax 29 7
e-mail: zog@rzekun.net
strona internetowa: www.  r  zekun.pl   

Oznaczenie sprawy: ZOG.26.8.2019

Formularz OFERTOWY
WYKONAWCA:

L.p. Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ Adres/y/ Wykonawcy/ów/

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Ja /my/ niżej podpisany/i/  składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez: Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pn.: ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć
wody pitnej zarządzanych przez ZOG w Rzekuniu zlokalizowanych na terenie gm. Rzekuń niezbędnych
do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody
Mazowieckiego  ws.  ustanowienia  stref  ochronnych  obejmujących  teren  ochrony  bezpośredniej
i pośredniej”–  zgodnie  z wymaganiami  określonymi  w zapytaniu  oferujemy  wykonanie  usługi  będącej
przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:

Wartość oferty netto ogółem wynosi: .......................…………...............……………………………..............zł

Podatek  VAT ….. % ................................................................………..…………........................................zł

Wartość oferty brutto ogółem wynosi: ..................................…….........................…………........................zł 

Słownie zł: ..................................................................................................…………….………......................

Termin wykonania kompletnej dokumentacji*: .................................................………………........................

Płatność za wykonane prace – 30 dni po przedłożeniu faktury.
Na wykonaną dokumentację udzielam/y/ gwarancji na okres .......................………………......................**

http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.pl/


OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
1. zapoznałem/liśmy/  się  z  warunkami  przystąpienia  do  zamówienia  określonymi  w  zapytaniu

ofertowym, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne
do przygotowania oferty;

2. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia poprzez dokonaną wizję w terenie;
3. uważam/y/ się  za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

ofert.
4. załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przez /ze mnie/ nas zaakceptowany

i podpisany,  zobowiązuję/emy/  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia]***,

6. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia ni-
niejszego zamówienia, 

7. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
8. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i  kolejno ponumerowanych od nr ............ 

do nr ..............
9. Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
10. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: 

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

* nie dłuższy niż 14 grudnia 2019 r. 
** Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił co najmniej 24 m-ce.
*** Niepotrzebne skreślić                             

Podpis/y:

L.p.
Nazwa/y/

Wykonawcy/ów/

Nazwisko i imię
osoby/osób/

upoważnionej/ych/ do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy/ów/

Podpis/y/ i pieczęć/cie/
osoby/osób/

upoważnionej/ych/ do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy/ów/

Miejscowość i data

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.: Zakład Ob-
sługi Gminy w Rzekuniu 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 spo-

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

………………………………….

                   (data, czytelny podpis)      



Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolo-

nia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych,

z którym można kontaktować się przez adres e-mail: io  do@rt-net.pl  .

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO);

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe
jest zawarcie umowy;

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunię-

cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profi-
lowaniu;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
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