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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” 
Ul. Nowy Świat 14 lok.14  
15-453 Białystok 
Telefon:  +48/ 882 467 136 
E-mail: biuro@wrotabiznesu.com 
Adres strony internetowe: www.wrotabiznesu.com 
NIP: 542-323-12-58 
REGON: 200776639 
KRS: 0000457749   
 

WYKONAWCA 

Nazwa (Firma) Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………………………….……*,  

Adres siedziby - …………………………………………………………………………………………………………………………………*, 

Adres do korespondencji - ………………………………………………………………………………………………………….…….*,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*, 

Tel. - ………………………………………………………………..*, Fax - …………………………………………………………………...*, 

E-mail - ………………………………………………………….…*, 

NIP - ………………………………………………………….….….*,  

REGON - ……………………………………………………….….*,  

Nawiązując do Zapytania Ofertowego na wykonanie robot budowlano-adaptacyjnych w Niepublicznym 
Przedszkolu Czerwone Serduszko: 

1) Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2) Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie określonym w  Zapytaniu ofertowym, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia: 
za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………………………………… (PLN)* 

plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………………… %* 

co daje cenę brutto ……………………………………………………………………………. (PLN)* 

(słownie : ……………………………………………………………………………………………. (PLN)* 

3) Oferujemy termin realizacji zamówienia do ….. - ….. - 2018* (dzień-miesiąc-rok) 

4) Oferujemy okres gwarancji na roboty budowlane wynoszący ……….. miesięcy, na wyposażenie 

techniczne budynku ………. miesięcy, od daty ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

budynku. 
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5) Oświadczamy, że: 

a. Spełniamy wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym, a oferowany przedmiot 

zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez 

Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. 

b. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień. 

c. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

d. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

e. Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 

f. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

g. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym w Zapytaniu Ofertowym. 

6) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych  zawartych w formularzu ofertowym wyłącznie  dla 

potrzeb związanych z realizacją Zamówienia  do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone 

Serduszko”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dn. 

27 kwietnia 2016r. 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).  

7) Ponadto przyjmujemy do wiadomości, iż: 

a. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu” z siedzibą Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy 

Świat 14 lok.14 15-453 Białystok.  

b. Dane osobowe przechowywane będą w Biurze Projektu Stowarzyszenia konsultingowo-

doradczego „Wrota Biznesu” mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, 

15-182 Białystok, tel. 882 467 136, e-mail.: biuro@wrotabiznesu.com 

c. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z Zapytaniem ofertowym na wykonanie robot budowlano adaptacyjnych w Niepublicznym 

Przedszkolu Czerwone Serduszko. 

d. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy 

prawa oraz wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przez okres 5 lat od daty zakończenia 

Projektu czyli do końca 2025 roku, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym 

związanym z udziałem w postępowaniu.   

e. Posiadamy prawo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania 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; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznamy, że przetwarzanie Naszych danych osobowych narusza przepisy RODO; 

f. Nie przysługuje nam prawo: 

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

− prawo do przetwarzania danych osobowych, o których 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. 

8) Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

 

 

 

Miejscowość ………………………….  Dnia …………………………. 

 

 

 

………………………….………………………….………… 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

* - Miejsca wykropkowane i oznaczone „*” należy odpowiednio wypełnić 

 

 


