Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………….
NIP ………………………………………………
REGON …………………………………………
Nr tel. …………………………………………..
e-mail: ………………………………………….

OFERTA
W związku z zapytaniem ofertowym składam ofertę na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
(specjalności konstrukcyjno - budowlanej) podczas realizacji zadania - Budowa Otwartej
Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana w Brzezinach, działka ewid. 872/16, w ramach
zadania: „Otwarte Strefy Aktywności „OSA” w Brzezinach”

cena za realizację całego zamówienia netto ………......................zł,
( słownie złotych netto
...........................................................................................................................................)
cena za realizację całego zamówienia brutto ..............................zł.
( słownie złotych brutto
...........................................................................................................................................)

1.
2.
3.

4.

Zapoznałem się z zapisami wzoru umowy i wyrażam zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia
na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO stosowaną przez Miasto
Brzeziny w celu związanym z zapytaniem ofertowym (załącznik nr 1 do formularza oferty).
Oświadczam, iż jestem świadom/a, że nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ofertę przesyłam w formie ………………………………….
Dnia ............................................ r.

................................................................................
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(ych) przedstawiciela(-li)
Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza oferty
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez Miasto Brzeziny w celu związanym
z zapytaniem ofertowym
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 Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Brzeziny, adres siedziby - Urząd
Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym, przepisów
archiwalnych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu i na potrzeby realizacji zadań Miasta Brzeziny
odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny
przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miasto Brzeziny.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
7. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. 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;
10. 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;
1.

Otrzymałem/am ....................................................
data i podpis

