
 
OSP/1/2021 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

 

 
OFERTA 

 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa............................................................................................................................................ 
Siedziba......................................................................................................................................... 
Nr telefonu........................................................................................................................... 
NIP................................ REGON .............................. KRS (jeśli dotyczy)………….…….…… 
 

 
Dane Zamawiającego: 

Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne 
ul. Południowa 3, 38-422 Krościenko Wyżne 

 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia 

publicznego na dostawę pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Krościenko Wyżne celem zwiększenia potencjału technicznego” za cenę: 

 cena netto:…………….. zł (słownie: …………………………………….…….…….) 

 podatek VAT ……..% ……………………zł 

 cena brutto: ………….zł (słownie: ………………………………………...…...……) 
 

 
Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Oświadczam, że: 
1. Oświadczamy, że podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonamy zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

30 listopada 2021 r. 
4. Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ………….. miesięcy 

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Okres rękojmi będzie 
tożsamy z okresem gwarancji. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania 
ofert. 

 

 
 
 

_______________________________________________ 
Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik do oferty 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
 

Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym 
ul. Południowa 3, 38-422 Krościenko Wyżne. 
 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego pn.: 
 

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem zwiększenia 
potencjału technicznego” 

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw 
trzecich. 
 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź 
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią 
podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. 
 

Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego 
Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez 
okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego, np. z przepisów 
podatkowych, rachunkowych zgodnie z art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej lub z umów regulujących 
finansowanie przedmiotu zapytania ofertowego. 
 

Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania danych osobowych. Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika 
z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania umowy. Na 
podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się 
profilowania. 

 
 

Oświadczenie: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 

lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, danych takich 
jak: imię i nazwisko, adres, NIP, regon, KRS, numer telefonu, adres e-mail. W każdym 
momencie mogę wycofać zgodę wysyłając oświadczenie na adres: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 3, 38-422 Krościenko Wyżne. 
 

2. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (RODO) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 

_______________________________________________ 
Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 


