Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
........................ , dnia .............
miejscowość

Formularz Oferty
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………………………………………………………………………………….
e-mail, numer telefonu oraz faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu – imię nazwisko, e-mail, numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia „Usuwanie,

pielęgnacja oraz sadzenie drzew na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”, zgodnie
z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia za łącznym całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto
w kwocie:

•

ZADANIE 1 - Wycinka drzew:

- Cena brutto __________________ zł
W tym cena brutto za wycinkę 1 szt. drzewa ___________________ zł
•

ZADANIE 2 - Zakup, transport i posadzenie drzew

- Cena brutto __________________ zł
W tym cena brutto za zakup, transport i posadzenie 1 szt. drzewa ________________zł

•

ZADANIE 3 - Pielęgnacja drzew (park miejski Węgliniec)

- Cena brutto _________________ zł

ZADANIE 4 - Pielęgnacja drzew (teren miejscowości Węgliniec)
- Cena brutto ______________ zł
W tym cena brutto za wykonanie pielęgnacji 1 szt. drzewa _____________________ zł
1. Termin realizacji zamówienia – 30.10.2020 r.
2. Oświadczamy, że:
1) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia składania ofert;
2) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami zapytania ofertowego, akceptujemy je oraz uznajemy się
za związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki
wykonania przedmiotu zamówienia.
3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie
została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
4) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego
postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w
dokonaniu tych czynności.
5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.
3. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
karnego za składanie fałszywych dokumentów i oświadczeń.

………………………………………………………………
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w
Węglińcu jest: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.
2. Kontakt z administratorem danych e-mail: iod@wegliniec.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji niniejszej umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie
Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i
Miasta w Węglińcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

_____________________________
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

