
Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego nr ZP/1/2021/GCUW 

 

Formularz ofertowy 

 

Na wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji 

gazowych i przewodów kominowych w jednostkach organizacyjnych oświatowych Gminy 

Krapkowice w roku 2022 o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.  

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa2/Imię i Nazwisko1............................................................................................................. 

Siedziba2....................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faksu........................................................................................................................... 

nr NIP............................................................................................................................................ 

nr REGON2................................................................................................................................... 

e-mail: .......................................................................................................................................... 

www. ........................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania1 

…………………………………………...……………………………………………………... 

Pesel1 …………………………………………………………………………………………… 

1 Dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  

2 Dotyczy oferentów prowadzących działalność gospodarczą 

 

II. Dane dotyczące Zamawiającego : 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 

ul. Kwiatowa 7 

47-300 Krapkowice 

tel. 77 474 92 17  

NIP: 199 011 49 14 

 

III. Nazwa i przedmiot zamówienia: 

Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji 

gazowych i przewodów kominowych w jednostkach organizacyjnych oświatowych Gminy 

Krapkowice w roku 2022: 

1. półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów 

budowlanych, estetyki tych obiektów i ich otoczenia   

2. rocznych przeglądów instalacji i  urządzeń służących ochronie środowiska  



3. rocznych przeglądów instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 

według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 

ZP/1/2021/GCUW , zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.). 

 

IV. Wartość zamówienia: 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za: 

cenę brutto: ............................................................................................................................. 

słownie:................................................................................................................................... 

podatek VAT:...................................%, w kwocie : ............................................................... 

słownie:................................................................................................................................... 

cena netto:............................................................................................................................... 

2. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z kosztami  bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby 

niemożliwe, w tym również koszty dojazdu.     

3. Zobowiązuję się wykonywać  przedmiot zamówienia w terminie: 

w miesiącu maju 2022 i w listopadzie 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego nr ZP/1/2021/GCUW. 

4. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia oferty. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

danych firmy przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach w związku z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.   

Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował dane zawarte w formularzu ofertowym. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez GCUW Krapkowice.  

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną cześć oferty są: 

1. Wypełniony w zakresie cen (kol.9 i 10) - załącznik nr 1 „Zestawienie przeglądów i cen   

w jednostkach organizacyjnych oświatowych Gminy Krapkowice”. 

2. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do 

przeprowadzenia wymienionych przeglądów w zapytaniu ofertowym nr 

ZP/1/2021/GCUW. 

 

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

(Miejscowość, data)  



 

                                                       

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

(imię i nazwisko, podpis oferenta/Wykonawcy) 

 

 

Klauzula informacyjna 

(przekazywana wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert) 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminne Centrum Usług Wspólnych                           

w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej 7 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: gcuw.sekretariat@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania Gminnego Centrum Usług Wspólnych w 

Krapkowicach z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych/własnych 

Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Trisystems – w zakresie obsługi informatycznej, 

b. Netkoncept – w zakresie obsługi strony internetowej biuletynu informacji publicznej, 

c. Wszystkie osoby, które będą zainteresowane rozstrzygnięciem przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa 

(np. Policja, Sąd itp.). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób zainteresowanych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy obowiązującego prawa. 


