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Załącznik nr 2 – wzór oferty 

dnia,                        

 

Nazwa firmy (wykonawcy):                                                                                       

 

                                                                   

 

Adres wykonawcy:   

Województwo: 

NIP: 

 

 

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 

adres e-mail wykonawcy 

DRUK „OFERTA” 

Gmina Lelów 

ul. Szczekocińska 18 

42-235 Lelów 

 

Nawiązując do zaproszenia ofertowego oferujemy wykonanie: 

przedmiot umowy jakim jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów” w ramach projektu: „Odnawialne 

źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, 

Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 

Tworóg. 

 

1. Cena ryczałtowa:  

cena brutto:                                                               zł 

słownie złotych: 

podatek VAT w wysokości 23%:                                      zł 

słownie złotych: 

cena netto:                                                                 zł 

słownie złotych: 
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2. Wyznaczamy następujący terminy zapłaty faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 7 dni, 

 14 dni, 

 21 dni, 

 30 dni.  

3. Oświadczamy, że nasza firma spełnia/spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu 
ofertowym. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Załączniki do oferty stanowią: 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
7. WARUNKI FORMALNE 

Wykonawca spełnia wymagania określone w RODO a w szczególności w art. 28, 29, 30, 
32, 33. 

tak/nie* 

Wykonawca gwarantuje, że dostęp do powierzonych danych osobowych, których 
administratorem jest Zamawiający, będą miały jedynie osoby upoważnione oraz że 
Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich 
stosowanie. 

tak/nie* 

Wykonawca zapewnia, że jego systemy i aplikacje informatyczne, wszystkie stacje 
komputerowe, na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone i spełniają 
wymagania określone przepisami prawa 

tak/nie* 

Wykonawca zapewnia, że dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane 
osobowe, których administratorem danych jest Zamawiający jest nadzorowany tzn. 
uzyskanie samodzielnego dostępu do pomieszczenia jest możliwe jedynie przez osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych oraz że Wykonawca posiada w tym 
zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie 

tak/nie* 

Zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi „NIE” jest równoznaczne z niespełnieniem przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji i oferta podlega odrzuceniu z 
przyczyn formalnych. 

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń 

 

                                                     

 
 
 
 
 

………………………………… 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 

 

 


