
Załącznik nr 1

........................................................
(miejscowość i data)

.........................................................
(pieczęć wykonawcy)                        

O F E R T A
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

OGŁOSZONEGO PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  SP. Z O. O. 
PIŁAWA GÓRNA

Remont balkonów i wejść do budynku wielorodzinnego położonego

przy ul. Młynarskiej 6 w Piławie Górnej

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………… 
Zarejestrowana dokładna nazwa wykonawcy (w przypadku konsorcjum tylko lider)

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

reprezentowany przez: …………………………………….……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Numer telefonu..........................................

Adres e-mail: ...........................................

NIP............................................................

REGON...................................................

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się wykonania zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  za  poniższą  cenę  ofertową
(maksymalnie 60 pkt w kryterium ceny ofert):

…………….zł  brutto  (słownie:  ………………………),  VAT  ….%  ……………zł,

…………….zł netto

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny podane w ofercie
nie  podlegają  zmianie  przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  wyjątkiem  okoliczności
wskazanych w Umowie.

2. Okres gwarancji   (maksymalnie 5 pkt w kryterium ceny ofert):  

………..miesięcy

Minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy. 

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia Umowy  w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, iż:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do  

niej żadnych zastrzeżeń
2) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
3) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
4) zapoznaliśmy  się  z  zakresem  przedmiotu  zamówienia oraz  uzyskaliśmy  wszystkie  niezbędne

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz  wykonania umowy.
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5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

6. Oferta została złożona na ............  ponumerowanych stronach.

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych w postępowaniu przetargowym
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o w Piławie Górnej
ul. Piastowska 15a, 58-240 Piława Górna reprezentowany przez Prezesa Zarządu. Dane kontaktowe:
74 8371288 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym w trybie  postępowania  w
oparciu o art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 

6. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast: 

 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; − 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. 
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