
 

 
......................................, dnia ........................... roku 

 
 

 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 

 
 

Sieć Badawcza Lukasiewicz-Instytut 
Organizacjii Zarządznia w Przemyśle 
“ORGMASZ”  
ul. Żelazna 87 
08- 879 Warszawa 

 
FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA NR  2/12/2020/W 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ 
 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Imię i nazwisko oraz stanowisko 
osoby upoważnionej do 

podpisania umowy 

 

 
II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i Nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 
III. TREŚĆ OFERTY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 4.12.2020 r. oświadczam, że oferuję: 

1.  wykonanie zamówienia za całkowitą cenę .............................. zł brutto (słownie: 
……………………………………….……… złotych) (zgodnie z wyceną szczegółową stanowiącą załącznik nr 3 do 
ogłoszenia – wiersz 13 kolumna G) 
 

IV. OŚWIADCZENIA 
1) Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i opisem przedmiotu zamówienia  
2) posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje, w szczególności wiedzę, uprawnienia, umiejętności, 

doświadczenie i środki techniczno-organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia; 
3) wykonamy zamówienie dochowując najwyższej możliwej staranności; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 
5) zobowiązujemy się do podpisania umowy, zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 

ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
6) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Oświadczenie RODO* 

Oświadczam iż: 

 nie przekazuję/my danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/nas dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO; 

 

 przekazuję/my dane osobowe inne niż bezpośrednio mnie/nas dotyczące oraz oświadczam/y, że 
wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób 

 

 

 

 
Nazwa wykonawcy 



 

 

 

  

 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

odpowiedzenie zaznaczyć „X” 

*Rozporządzenie 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).  

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 
 
Należy wyliczyć wszystkie załączniki 
Załącznik nr 1 ................................................... 
Załącznik nr 2 ................................................... 
Załącznik nr 3 .................................................... 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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”, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, informuje, że: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Organizacji 

i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 z Administratorem 

danych można się skontaktować poprzez  tel. 22 10 01 463 lub  przekazując korespondencję na adres 

siedziby Administratora. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na “Świadczenie usług w zakresie bieżącego 

sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac 

konserwacyjnych w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut  

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.” 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

▪ Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  
z obowiązującym prawem. 

▪ Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów; konsekwencje niepodania danych 
osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział  
w postępowaniu. 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

▪ Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

▪ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 



 

 

 

  

 

▪ W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

▪ Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
 

Podpisanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.  

 
 
 
 

  ....................................................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

  (podpis osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 


