
Załącznik nr 3 

TREŚĆ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………...........................………......… 

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………................................... 

Adres e-mail ...................................................................................................................... 

Numer tel. .........................................................................................................................  

NIP ………………………………………...........................................................................................  

Regon …………………………………...….......................................................................................  

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Remont dachu wraz z montażem kratek 

wentylujących stropodach budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach,  

ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice” 

 

 

Cena netto............................................. zł (słownie złotych)..................................................................... 

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

Podatek VAT...........................................zł (słownie złotych)..................................................................... 

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

Cena brutto ............................................ zł (słownie złotych).................................................................. 

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

 

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę …………(słownie……………………………………………………………) 

lat gwarancji. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  

 

Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: informacja na 

drugiej stronie oferty.  

 

 

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

Pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
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”, informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach 

44-100 , ul. Ku Dołom 6 reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres poczty 

elektronicznej iod@infosystem-projekt.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 

obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na 

Zamawiającym. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

dalej zwana „ustawa PZP” . 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania wymaganych danych osobowych 

wynikają z ustawy PZP. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących o na podstawie art. 15 RODO, 1 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 2 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem  

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

 

 

1 Wyjaśnienie: W związku z art. 75 PZP ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

2 Wyjaśnienie: W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 Ustawy PZP, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

3 Wyjaśnienia: W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 


