
                     Załącznik nr 2 do Regulaminu 
                     udzielania zamówień publicznych  
         o wartości do 30 tyś euro gdzie      
         stroną jest Wspólnota 

OFERTA 
 

dla ……………………………………………………………………………………………… 
 
1. Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………... 

 
2. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)…………………………………………………... 

 
3. NIP………………………………………. 

 
4. Regon……………………………………. 

 
5. Nr rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy) 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Przedmiot Zamówienia:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto:……………………zł (słownie złotych:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….) 

Podatek VAT:………% wartość ………………..zł (słownie złotych:………………………… 

………………………………………………………………………………………………….) 

Cenę brutto :……………….....zł (słownie złotych:…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...) 

8. Oświadczam, że w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji 

zamówienia przeprowadziłem wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia                          

i skalkulowałem własne wynagrodzenie z uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego 

charakteru przedmiaru robót (dotyczy robót budowlanych i projektowych). 

9. Potwierdzam termin realizacji prac do dnia 

………………………………………………… 

10. Okres gwarancji:……………………………………………………………………………. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym 

tj. przez okres ………………, licząc od terminu składania oferty. 

12. Oświadczam, że jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT. 

 

 



 

Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wspólnota Mieszkaniowa przy                  
ul. ……………………………….., a Podmiotem Przetwarzającym jest Miejski Zarząd 
Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, działający na podstawie umowy powierzenia danych 
osobowych  przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

2. Podmiot Przetwarzający prowadzi operację  przetwarzania danych osobowych Wykonawcy. 
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Generała 

Andersa 48, 58-304 Wałbrzych lub e-mail: iodo@mzbwalbrzych.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6  ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO oraz   

w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -  na  podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c  rozporządzenia RODO. 

5. Dane osobowe będą udostępniane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz będą 
umieszczane na  tablicy ogłoszeń i /lub stronie internetowej.   

6. Wykonawca posiada prawo do: 
• żądania od  Podmiotu Przetwarzającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 
8. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz wymagany 

prawem okres archiwizacji. 
 

Oświadczenie - Ochrona danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
osobowych, Wspólnotę Mieszkaniową przy ………………………….. oraz Podmiot 
Przetwarzający  - Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, działający na podstawie 
umowy powierzenia danych osobowych przez Wspólnotę Mieszkaniową- w celu  wzięcia udziału 
w postępowaniu konkursowym. 

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie informacji o wynikach postępowania na tablicy ogłoszeń, stronie 
internetowej oraz  wykonawcom biorącym udział  w postępowaniu.  

3.  Oświadczam, że podane dane osobowe są udostępnione dobrowolnie i oświadczam, że są one 
zgodne  z prawdą. 

4. Oświadczam, ze 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 

 

 

 
 
 

Wałbrzycha dn. …………………                                    …………………………………. 
            (podpis wykonawcy lub osoby 

upoważnionej, pieczątka wykonawcy 

 


