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  Załącznik Nr 2 do  Zaproszenia 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
..........................................................................  
           pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu (DA.KK.232.83.19) pn. „Dostawa 

cieplarki do pracowni mikrobiologiczno-genetycznej dla Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” 

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

pełna nazwa /firmy Wykonawcy 
z siedzibą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 
 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 
 
telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 
 
Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 
 
REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 
 
Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 
 
reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania ww. przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot 
określono w Zaproszeniu do złożenia oferty (wypełnić zgodnym z opisem przedmiotu 
zamówienia): 

w cenie ogółem brutto:………………………zł 

podatek VAT: ……………………………….. 

w cenie ogółem netto: ……………………….zł 

 
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia oferty. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od 
terminu składania ofert zakreślonego zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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4. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w Zaproszenia do 
złożenia oferty oraz zgodnie ze złożoną ofertą.  

6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są zgodne z prawdą. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

8. Zamówienie zrealizujemy osobiście/ przy udziale Podwykonawców1. Podwykonawcom zostanie 
powierzone wykonanie następującego zakresu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………… 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 
 

9. Do niniejszej oferty dołączamy, jako załączniki: 

1) .................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................. 

 
…………………….., dnia ............. 2019 r. 

                                     (miejscowość)        

                       

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

                                               (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

                                                                  
1 Odpowiednio skreślić. 
*  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).  
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia  

 

Klauzula informacyjna 

 

1. 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 Mazowiecka Uczelnia Publiczna 
z siedzibą w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej: tel. 
24 366 54 00 wew. 290, e-mail: iod@pwszplock.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postepowania ofertowego 
oraz w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej także w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie zawartej umowy; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka obsługująca 
PWSZ; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zawarcia umowy do czasu 
zakończenia archiwizacji – tj. 5 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie nie podpisanie umowy. 

 

 

 

                                                    Otrzymałem/am: …………..……………………….. 

 

 

 
 
 
 


