Załącznik nr 2
Formularz ofertowy

.........................................
(miejscowość, data)

OFERTA
dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
na dostawę płytek ceramicznych
1. Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o realizację zamówienia:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Adres ..........................................................................................................................................
tel.: ................................. faks ..................................... e-mail ...................................................
3. NIP.....................................

REGON.......................................

4. Czas realizacji zamówienia: do dnia 09.09.2019 r.
5. Niniejszym składamy ofertę na dostawę płytek ceramicznych zgodnie z wymaganiami zamawiającego:
lp

1
2
3

przedmiot zamówienia

Paradyż glazura Harmony Grys
wymiar 30 x 60 cm, gatunek I
Paradyż glazura Harmony Bianco
wymiar 30 x 60 cm, gatunek I
Paradyż gres szkliwiony naturo Grey
wymiar 60 x60 cm, gatunek I

ilość
2
[m ]

cena jednostkowa netto
[zł]

wartość netto
[zł]

wartość VAT
[zł]

wartość
brutto [zł]

95,04
224,64
90,72
x

x

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy na warunkach zawartych
w zaproszeniu do składania ofert w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
8. Okres związania niniejsza ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.
9. 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, zwanego dalej
„rozporządzeniem”, informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195,
b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod_cossw@sw.gov.pl, tel. 62 766 95 60,
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia, w związku z realizacją obowiązków
nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 10
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

e) dane osobowe przechowywane będą przez okres czterech lat, zgodnie z okresem przechowywania
wynikającym z przepisów archiwalnych,
f) przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania*, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych będzie weryfikować Pani/Pana żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odrzuceniem oferty w związku z prowadzonym postępowaniem o zmówienie publiczne,
h) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia,
i) pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

............................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy

