
 
 
 
        

                                                                                                                   Załącznik Nr 1                               

                  do Zaproszenia do składania ofert          

                  Nr 2/2018 z dnia 12.12.2018 r. 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie 

ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa 

Tel. 43 6721161 

Fax. 43 6721152 

E-mail: opiekawidawa@wp.pl 

 

 

     FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………… 

Siedziba, adres Wykonawcy 

………………………………………………………. 

Tel/fax 

………………………………………………………. 

E-mail: 

………………………………………………………. 

 

Składam ofertę na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym pn.: „Świadczenie 

usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Widawa” 

 

I. Dla osób bezdomnych bez względu na jej płeć następującej treści : 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto za dobę ........................................zł. 

Obowiązujący podatek 

VAT ....... % ............................................................................... zł. 

Cena brutto ........................................................................................................... zł. 

Słownie : ............................................................................................................... zł. 



1. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do 

nich zastrzeżeń. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

4.Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP .................................................................................................................. 

 

 

…………………………………                                    ……………………………………… 

Miejscowość i data   Podpis osoby/ osób uprawnionych 

                   do reprezentowania                         

   Wykonawcy 

 

Na  podstawie  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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie,  

98-170 Widawa; ul. Rynek Kościuszki 10, 43 6721161 

2) W sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4) Dane  osobowe będą  przetwarzane  przez okres niezbędny  do  realizacji  ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.   

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6) Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na podstawie  zawartych  umów  przetwarzają  dane osobowe 

 w imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa 

  

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

zawarcia umowy. 

Ponadto  informujemy,  iż  w  związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które  się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w  tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

mailto:inspektor@cbi24.pl

