Oferta cenowa na: „dostawę 2 szt. komputerów przenośnych typu notebook dla
Gorczańskiego Parku Narodowego”

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

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

NIP :

……………………………………………………………..…………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w pkt. 1 i 2 w zapytaniu cenowym
za cenę:

netto: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………..)
brutto: …………………. zł (słownie: .…………………………………………………………………………..…)
Cena brutto zawiera stawkę podatku VAT w wysokości: ………..%

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję warunki opisane w
zapytaniu cenowym przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie
Wielkiej, przy ul. Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź (e-mail: gpn@gorcepn.pl, tel.
183317207);
b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz wykonania umowy; a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p.
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1126)
c) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku
po ostatecznym załatwieniu sprawy.
d) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania;
e) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
f) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jestem zobowiązany/a do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty.
Odbiorcą moich danych osobowych – zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) - może być każdy kto wystąpi
z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji prowadzonego postępowania.

……………………….……………,
(miejscowość)

dnia: ……………………

………………………………..………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

