
Załącznik nr 1 do  

zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności nr DA.252.3.2018 
 

 

Nazwa adres, Regon, NIP/PESEL 

forma organizacyjna, KRS/CEiDG 

status podatkowy VAT oferenta 

 

 

OFERTA  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności nr DA.252.3.2018 z dnia 

02.03.2018 r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie:  

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży” 

oferuję wykonanie zamówienia na warunkach zgodnie z wymogami zapytania ofertowego                

w trybie konkurencyjności i w terminie wskazanym przez zamawiającego to jest:                              

do 17 grudnia 2018 r.– cena jednostkowa za jednego kursanta: 

netto: ….. zł; VAT …..%; brutto: ….. zł 

(słownie brutto: …..) 

Odległość od siedziby Zamawiającego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży,                                       

ul. gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża) do miejsca przeprowadzenia kursów części 

teoretycznej i praktycznej: ……………………………………………………………............... 
(dokładny adres) 

wyrażona w km: …………… 
(na podstawie mapy Google – najkrótsza trasa) 

 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym: 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, numer telefonu) 

 

 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….. 

    Miejscowość                                                                         data i podpis oferenta z podaniem funkcji 

 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 

2) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu ………………… (nazwa 

oferenta) 



Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych  

z Zamawiającym, to jest: 

1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego, 

2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie 

zlecałem/łam odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym  

w treści zapytania ofertowego. 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….. 

          Miejscowość                                                                   data i podpis oferenta z podaniem funkcji 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie oraz 

niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, numer telefonu, email*), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922) w związku z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, następnie w celach archiwalnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, 

możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

Administratorem danych osobowych jest Powiat Toruń z siedzibą w Toruniu (87 - 100), ul. 

Towarowa 4-6. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 56 662 88 88, fax.: +48 56 

662 88 89, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl. 

*niepotrzebne usunąć 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….. 

          Miejscowość                                                                                  data i podpis  

 

mailto:starostwo@powiattorunski.pl

