Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
………………………………………………………
(miejscowość, data)

Gmina Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
NIP

......................................................................................................................................

REGON ......................................................................................................................................
Nr KRS .....................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
Numer telefonu:.........................................................................................................................
Numer faksu: ...........................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................

O F E R TA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …......................., na :
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu BIG Bag
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
Lp. Nazwa

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

za 1 Mg odpadu
a

b

1.

Folia rolnicza

2.

Siatka i sznurek do owijania balotów

3.

Opakowania po nawozach i typu Big Bag

c

za 1 Mg odpadu
d

RAZEM
W podaną cenę wliczono odbiór, transport i utylizację/poddanie odzyskowi w/w odpadów,
podatki, opłaty, wynagrodzenia itd.
KLAUZULA INFORMACYJNA
na podstawa art. 13 ust. 1 i 2 RODO
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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza jest Wójt Gminy Nędza zwany
dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2. W urzędzie Gminy w Nędzy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD).
Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440
Nędza, kontakt e-mail: daneosobowe@nedza.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy - chyba, że niezbędny będzie dłuższy
okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek
wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą
również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z wytycznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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,
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;
- 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;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. 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;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 06 sierpnia 2020 r.
− Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
− Termin płatności wynosi 30 dni.
− Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia, pozwolenia do wykonywania działalności
objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
− Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia.
− Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przedstawimy kopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem wszystkich wymaganych pozwoleń i uprawnień w terminie 5 dni
od powiadomienia e-mailem o wyborze, pod rygorem ryzyka niepodpisania umowy
z własnej winy.
− Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy.

− Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

zamówienia

………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

