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Załącznik nr 1 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia....... 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zamówienia udzielonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: … 

Siedziba: … 

Adres poczty elektronicznej:.. 

Strona internetowa … 

Numer telefonu … 

Numer regon: …. 

Numer NIP:… 

2.Dane dotyczące Zamawiającego 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

ul. 1 PLM Warszawa 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Remont korytarza    

I piętro w budynku głównym szkoły”  

Oferuję wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

Cena ofertowa netto …………………………………………………………………zł. 

(Słownie: ……………………………………………………………………………...) 

Stawka podatku VAT………%. wartość VAT ……………………………………….zł. 

(Słownie: ……………………………………………………………………………..) 

Cena ofertowa brutto ………………………………………………………………..zł. 

(Słownie: ……………………………………………………………………………...) 

 

3.Zobowiązania/ Oświadczenia Wykonawcy  

1) Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 

………………………………..…… 

2) Zobowiązuję się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 4 lat 

liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (gwarancja nie wyklucza 

rękojmi). 

3) Oświadczam, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty 

(pośrednie i bezpośrednie) związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zadania. 

5) Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mi postępowanie upadłościowe, likwidacyjne 

lub naprawcze oraz że nie jest przeciwko mi prowadzone żadne postępowanie 

egzekucyjne. 

6) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności w 
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zakresie wymaganym na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. 

7) Oświadczam, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi 

uprawnieniami i zasobami w tym ludzkimi, technicznymi i finansowymi aby 

prawidłowo i terminowo wykonać przedmiot umowy. 

8) Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego 

przygotowania oferty i realizacji zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty. 

9) Akceptuję warunki określone we wzorze umowy. 

10) Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zamówienia: 

………………tel. ………………… e-mail ………… 

 

 

 

 

………………                                                                                  …………………….. 
Data         Podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), dalej RODO, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Mińsku Mazowieckim adres:      
ul. 1 PLM Warszawa 1,   05-300 Mińsk Mazowiecki reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, tel.: 25 758 23 82, mail: 

sekretariat@zsmsc.edu.pl. 

 Kontakt z  Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim możliwy jest pod 
adresem - e-mail: iod@aae.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego do 130 000,00 zł na: ”Remont korytarza I piętro w budynku głównym szkoły” – znak sprawy 
Z.Sz.KG.241.1.2021 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub  umowy 

powierzenia  danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w 
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

(dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat, umowy zawarte w wyniku postępowania w  trybie zamówień publicznych – 10 lat);  

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 
 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego 
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