Druk oferĘ
1)

Nazwa dostawcy:

2)

Adres Dostawcy:

3)

NrP

4) Regon:
5)

oferuję wykonarue przedmiotu zamówletia za:

Nr zadania
częściowego

Opis zadania

Specyfikacja
Ilościowa zad'ania

Dostawa
słonecznika
paszowego

I

2

oferowana cen^łąCzna netto:

Ofetowana cena

Oferowana

netto Żł

cena brutto

000Ę

.,.... zł

(słowniezł:....

.

PodatekVAT:..''.ońwatość
oferorvana

cenałącznabrutto:

(słownie zł ... ..'

.. '.

)

..'. zł
.....

zL

..:

.

6) oświadczam'że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienja
zapytaniu cenowym prz,v rcallzacji ptzedmiotowego zamówieńa.
7)

zł

i

. .

)

akceptuje wafunki opisane w

Potwierdzamtetmjn reallzacji zanrówienia do dnia:

8)Wyrażam zgodę na warrrnki płatnościokreślone w zapytatiu cenowym.
9) oświadczam, że zostałetn/ am poinformowany o tym' że:

Ą

b)

.)

d)

administatorem moich danvch osobowych jest Gotczańskl Park Narodowy z sl'edzlbąw Porębie
Wielkiej, pny uI. Potęba \\'ielka 590,34-735 Niedźwiedź(e_mail: gpn@gorcepn.pl, tel. 18331'720Ą;
moje dane osobor've ptzet\vatz^ne będą rv celu przeptowadzenia postępowania o udzielenie zam;twenia
publicznego otaz r'łykonania umov1'-; a podstawę prawną ich ptzetwarzania stanowi ustawa z dnia 29
stycznia 2004 t Prawo zarnówień publicznych (D'. U. z 2017 r. poz. 1579 z p' zm.) oraz tozpotządzenie
iu z dnir 2(r li
w sDfz\f,;
ich

moje dane osobowe będą ptzccho\\,}vane pIzez
ostatecznym załatwieniu spfa\\Tl.

posiadam prawo dostęptl

do tteściswoich

lat licząc od 1 stycznj^ następnego roku po

danych, prawo

ich

sprostowanta

otaz

ognniczenia

ptzeNvarzania;

ą

mam pfawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędr-r ochrony Danych osobowych gdy uznam, że
ptzetvłatz^nie moich dany66 osobow1'ch nafl:rsza przepisy ogólnego tozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

0

podanie danvch osobo\\'1lclr jest rvymogiem ustalvowl,m.
Jestem zobosvtązany/a d'o ich podania
a konsekrvencją niepodar-ria danr'ch osobowych będzie odtzucenie
ofetry'

Odbiorcą moich dan1'c[ 9'o6ow1l6[
- zgodnie z an.96 ust. 3 ustaw1' z dnia 29 stycunia 2004 r.Prarvo zamówjeń
publicznych @'. U. z 20.1,7
poz. 1579 z p. zm.) - możebyć każdy Lto w1'stąpi
.r.
z wnioskiern o udos tępnienie dokumen tacii prorvadŻonego p os tepórvania.

., dnia:

(rłii.wwĄ

fuaąpka

u1

koławg i po@b prydtauiiek)

