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FORMULARZ OFERTOWY  

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Browina 57, 87-140 Chełmża 

Nazwa zamówienia: Dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej  

w Browinie 

Nr referencyjny nadany sprawie: 40/2019 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy 
w przypadku ofert składanych przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać 

wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę 

Adres wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  

REGON   

PESEL (w przypadku wykonawców, będących 

osobami fizycznymi) 
 

KRS/CEiDG  

Status podatnika VAT  

Telefon/fax, email  
Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi 

podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  

na warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego za wynagrodzeniem brutto  

…………………..… zł  

(słownie: ……….………………………………………………………...……złotych), w tym:  

a) kwota netto ………….….... zł  

(słownie ……………………………………………..………………………... złotych), 

b) podatek od towarów i usług (VAT) ……………..… zł  

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych) 

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia  

Wybór oferty objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia: TAK/NIE 

                                    (niepotrzebne skreślić) 

UWAGA! – Wypełnić w przypadku zaznaczenia powyższej odpowiedzi na TAK 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie lub dostawa prowadzi do powstania 

obowiązku podatkowego:  ……………………………………………………………………... 

Klasyfikacja PKWiU: …………………………………      

wartość bez kwoty podatku VAT: ……………………………… 
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Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 

2) warunki wykonania zamówienia są nam znane i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, akceptujemy 

jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy, a w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego, 

3) oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert, 

4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu  

 

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

 (nazwa wykonawcy) 

 

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. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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, zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Browinie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby: Browina 57, 87-140 Chełmża  

 e-mailowo: browina@powiattorunski.pl,  

 telefonicznie: 56 675 71 11. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@cuw.powiattorunski.pl 

3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia 

przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji 

administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa. 

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe 

oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: 

podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże 

przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę 

Twoich praw. 
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5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

następnie zostaną usunięte. 

6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi 

taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 

8. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

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

        miejscowość i data                                                               podpis Wykonawcy  

 

 


