
 
 
 
       

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

……………………………………………… 

Nr telefonu /faxu 

………………………………… 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 13 kwietnia 2021 r. oferuję wykonanie 

zamówienia na dostawę kamery z osprzętem do obiektu Kuźnia Rybacka w Wiklinie w pełnym 

rzeczowym zakresie za cenę: 

 

 

Nazwa 

 

Wartość netto: ………………………………………………. 

Podatek VAT: ………………………………………………… 

Wartość brutto: ……………………………………………. 

 

 

……………………………………………………        
 
(data i podpis Wykonawcy)        
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Załącznik 2 

Oświadczenia 

1. Niniejszym oświadczam, że oferta jest zgodna z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym 

z dnia 13 kwietnia  2021r. 

2. Niniejszym oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

3. Niniejszym oświadczam, że nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy 

postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji.  

4. Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na związanie niniejszą ofertą na czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym  

5. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym Niezbędne dokumenty potwierdzające 

spełnianie przeze mnie warunków udziału w postępowaniu przedkładam wraz z ofertą.  

6. Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty 

8. Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego) oraz osobami, 

które przygotowywały i prowadzą przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia , że brak 

jest jakichkolwiek okoliczności dających podstawy do wykluczenia mojej osoby z prowadzonego 

przez Zamawiającego postępowania.  

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej;  

5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego) oraz osobami, które 

przygotowywały i prowadzą przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób wskazanych powyżej.  

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 
 
……………………………………………………       
(data i podpis Wykonawcy)       
 



 
 
 

Załącznik 3 

 

Klauzula informacyjna do oferty złożonej na potrzeby realizacji projektu: 

 

„Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa 

poprzez zakup sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino” dotyczącej dostawę kamery 

z osprzętem. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO 

 − informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka 

Publiczna Gminy Słupsk, Głobino, ul Główna 65, 76-200 Słupsk, tel. 59 847-10-91 

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gok.slupsk.pl   

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: art. 

6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz zawartymi przez 

Centrum Kultury umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego: art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze  

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk oraz realizacji 

zawartych umów.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Instytucji Zarządzającej (Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Instytucji Płatniczej (Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa).  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z 

Urzędem Marszałkowskim  plus 1 rok jako czas niezbędny do ich usunięcia lub do 

rozwiązywania problemów z ewentualnymi roszczeniami. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Jednocześnie informujemy, iż 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 

oraz 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.  

mailto:iod@gok.slupsk.pl


 
 
 

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia 

umowy na realizację zadań w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania gdyż konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy.  

 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu.  

 

Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania  

 

 

 

…………………………………………………………………………..  

/data i podpis osoby/firmy, której dane osobowe będą przetwarzane 

 


