
 

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

                                      (miejscowość)                                 (data) 
 
 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 
 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut 
Organizacji Zarządzania w Przemyśle 
“ORGMASZ”  
ul. Żelazna 87 
08- 879 Warszawa 

 
Formularz ofertowy do postępowania nr 2/05/2021/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 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.05.2021 r., oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia za 
cenę: 

 
2. Oferujemy termin pierwszej dostawy do ……….  (14/20/26/30) dni od podpisania umowy (nie dłużej niż 

30 dni). 
 

L.p. Przedmiot 
Producent, model 

oferowanego 
urządzenia 

Cena jedn. 
w zł netto 

Liczba sztuk 
Wartość w zł 

brutto 
(kol. 4x5)+VAT 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Komputery przenośne - laptop  – 

wraz z akcesoriami  
  

27 
 

2.. 
System operacyjny Windows 10 
Professional licencja wieczysta 

preinstalowany  

  
27 

 

3. 
Pakiet oprogramowania biurowego 
MS Office 2019 licencja wieczysta 

  
27 

 

4. 
Oprogramowanie ochrony stacji 

roboczych i serwerów 
  

27 
 

5. Monitory   31  

6. Urządzenia wskazujące   20  

Łączna cena ofertowa brutto: 
 

 

 

 

 
Nazwa wykonawcy 

 



 

 

 

  

 

 
IV. OŚWIADCZENIA 
1) Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem 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 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 
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 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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.U.UE.L.2016.119.1, sprost. 
Dz.U.UE.L.2018.127.2, dalej „RODO”) w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" z siedzibą w Warszawie (00-879), ul. Żelazna 87, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000098349. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych z administratorem danych można skontaktować się pod 
adresem siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
rodo@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 



 

 

 

  

 

zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitorów i urządzeń 
wskazujących” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia  
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.   

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO. Dane są 
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia 
umowy oraz są niezbędne do celów takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń 
cywilnoprawnych. Zakres przetwarzanych danych osobowych został określony w ustawie Prawo 
zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje i organy uprawnione do uzyskania 
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane przez administratora mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi 
na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów. Mogą to być między innymi: podmioty 
świadczące usługi księgowe, prawne, doradcze, usługi IT, kurierzy czy dostawcy oprogramowania 
wykorzystywanego przez administratora w bieżącej działalności. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora mogą być wyjątkowo, jedynie w 
niezbędnym zakresie, przekazane partnerom administratora przetwarzającym je poza obszarem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w związku ze świadczeniem przez te podmioty na rzecz 
administratora usług informatycznych, w tym w chmurze. Bezpieczeństwo danych osobowych 
zapewniają stosowane przez administratora odpowiednie zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule 
umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, 

udzielenia zamówienia, zawarcia umowy i jej realizacji (jeżeli dotyczy), nie krócej niż 4 lata.  
8. Przysługuje Pani/Panu: 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Ze względu na ograniczenia wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku niektórych osób, których dane dotyczą, np. pracowników lub współpracowników wykonawcy, 
dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób lub od podmiotów, które reprezentują, np. od 
ich pracodawców, podmiotów, na których rzecz świadczą usługi lub z którymi współpracują w inny sposób. 
Zakres tych danych obejmuje najczęściej imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce 
pracy oraz informacje o zakresie obowiązków czy wykonywanych czynności na rzecz kontrahenta lub klienta. 
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych tych osób znajdują się na stronie internetowej 
administratora pod adresem www.orgmasz.pl.  

 
 
 
 

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

  (podpis osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 


