
    

Jemielnica, dnia 12.09.2018r. 

 

Znak sprawy 28/2018 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

na wykonanie: „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze 

wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018”. 

                                                 ( nazwa rodzaju zamówienia ) 

o wartości poniżej 30000 euro netto 
                             
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Jemielnica 

47-133 Jemielnica 

ul. Strzelecka 67 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy aktywności pod nazwą: „Strefa z 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – 
OSA 2018” na terenie gminy Jemielnica na działkach nr 795/3 i 795/4 przy ul. Cichej 
zgodnie z zapytaniem ofertowym (znak sprawy 25/2018 z dn. 30.08.2018r). 
 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 
 

3. Termin wykonania zamówienia: 15.11. 2018 r. 

4. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Janicki, będący Koordynatorem 
w Biurze Ochrony Danych Osobowych Mateusz Szenbek z siedzibą pod adresem 
ul. Grabiszyńska 281/103, 53-234 Wrocław. Za administratorem można się 
skontaktować poprzez  adres email: wojciechjanicki@bodo24.pl 

2.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;  

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 
wyznaczony właściwym przepisem prawa;  

5. Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy PZP;  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:  

7.1. Na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;  

7.2. Na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy 
czym 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;  

mailto:wojciechjanicki@bodo24.pl


7.3. 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, przy czym 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.  

7.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8. Nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:  

8.1.  W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;  

8.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
8.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO;  

 

5. Forma złożenia oferty 
 
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2018r. do godz. 12.00 w 
formie pisemnej ( osobiście, listownej ) na adres: Urząd Gminy Jemielnica  
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica 
 
6. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa: ____________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________ 

NIP:  ______________________________________________________________  

Nr rachunku bankowego: ______________________________________________ 

1) Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:  

„Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze 

wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018”.                                         

(opisać przedmiot zamówienia) 

za kwotę ……………………….  netto złotych 

za kwotę ………………………..  brutto złotych 

 

2) Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji w ilości: 

………………… miesięcy  

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny, możliwy do 
zaoferowania okres gwarancji wynosi 60 miesięcy). 
 

3) Potwierdzamy termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2018r.  

4) W myśl przepisu ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oświadczam, że:* 

  zatrudniam pracowników, 

  zawieram umowy ze zleceniobiorcami,  

  
nie zatrudniam pracowników i nie zawieram umów ze zleceniobiorcami. 
 

 



5) Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

6) Oświadczam, że uzyskałem wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 

oraz wykonanie ww. zamówienia.  

7) Oświadczam, że dostarczone materiały posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i 

atesty.  

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenie 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

9) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) Kosztorys ofertowy 

b) __________________________________  

c) __________________________________  

d) __________________________________  

 
________________________ dnia _______________________  
 
 
 
 
 

        
 _______________________________________      
 ( podpis osoby uprawnionej do składania 
              oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

_____________________________ 
                                                                                     ( pieczęć Wykonawcy )  


