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         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia…….. 

 

.............., dnia .........… 

 

FORMULARZ OFERTY 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  

 

Dane dotyczące oferty: 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zakupu towaru/usługi polegającej na ………………….. 

 

Oferta Kwota netto  

 

 

Kwota brutto 

Cena do poniesienia przez zamawiającego za 

usługę/dostawę towaru………………………………. 

w Gliwicach zgodnie z zapytaniem z dnia…………… 

 

 

 

DANE OFERENTA: 

NAZWA FIRMY: ……………………………………………………………... 

NIP: ……………………………………………………………... 

Regon: ……………………………………………………………... 

Ulica:  ……………………………………………………………... 

Kod pocztowy, miejscowość: ……………………………………………………………... 

Województwo: ……………………………………………………………... 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………….... 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………………………... 

E-mail do kontaktu: ……………………………………………………………... 

Oświadczenia oferenta: 

a) Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w  zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

b) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

c) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.  

d) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  

a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

e) Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające 

z art. 233 par. 1 kodeksu karnego. 

 

  (data, podpis i pieczęć oferenta) 
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Klauzula informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 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: 

 

§ 1 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP: 631-242-08-15 REGON: 278243253 Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. 

Konarskiego 18C Telefon: 032 335 85 00. 

 

§ 2 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO. 

 

§ 3 

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na 

mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy 

pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące 

dokumenty. 

 

§ 4 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 5 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałym jest 

dobrowolne. 

 

§ 6 

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

 

§ 7 

Posiada Pan/Pani prawo do:  

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 przenoszenia danych  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

 

(data, podpis i pieczęć oferenta) 


