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Załącznik nr 1 

Formularz oferty  

 

 

 

 

   Zamawiający: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary  

i św. Antoniego z Padwy 
Ul. Kościuszki 27A 

07-100 Węgrów 
OFERTA 

na 

Usługę poligraficzną - wydrukowanie wielojęzycznego przewodnika „Szlak dawnych klasz-
torów Zakonu Reformatów Węgrów- Rawa Ruska” w ramach projektu 

„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa  
historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego  

w Polsce i Ukrainie” 

 
 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym obejmu-
jącego: 
usługę poligraficzną - wydrukowanie wielojęzycznego przewodnika „Szlak dawnych klasztorów Za-
konu Reformatów Węgrów- Rawa Ruska” w formacie B5, 120 stron, papier 120 g., pełny kolor, 
nakład 1000 egzemplarzy, szycie klejowe, twarda okładka. 
na kwotę:  
Netto: …...............złotych (słownie złotych: …………………………......................................)   
Brutto: .................złotych (słownie złotych: ……………………...…......................................)   
 
Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamó-
wienia, w tym w szczególności: wartośd usługi, wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego, podat-
ki, składki i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpid przy realizacji przedmiotu umowy. 
 
2. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z załącznikami i akceptujemy zawarte 
tam postanowienia; 

2) spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu; 
3) jesteśmy w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia i 

nie wszczęto wobec nas procesu likwidacji lub upadłości; 
4) posiadamy zasoby kadrowe i techniczne, które zapewniają wykonanie zamówienia termi-

nowo oraz z należytą starannością; 
5) zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i akceptujemy jej postanowienia; 
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6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamó-
wienia; 

7) akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego; 
8) akceptujemy termin płatności do 21 dni od daty doręczenia faktury/rachunku; 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach  
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

a. ............................................................................................................... 
b. ............................................................................................................... 
c. ............................................................................................................... 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

PESEL/NIP.......................................................    

Adres, na który Zamawiający powinien przesyład ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................  

numer telefonu:  .......................................... 

e-mail     ................................................................................................ 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z prowadzonym postępowaniem ofertowym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych 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: Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Al-

kantary i św. Antoniego ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Usługa poligraficzna - wydrukowanie wielojęzycznego przewodnika 
„Szlak dawnych klasztorów Zakonu Reformatów Węgrów- Rawa Ruska” w ramach projektu: „Bliź-
niacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego za-
konu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie”, prowa-
dzonym w trybie rozeznania rynku;  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-
stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wy-
nikają z ustawy Pzp;  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 7) posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 - 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;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy także powstaje obowiązek 
informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy 
zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane 
służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kiero-
wanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą, które 
zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których 
dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak 
również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca bę-
dzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia 
publicznego, a dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym informuję, że 
wraz ze składaną ofertą Wykonawca winien przedłożyd stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

dn. ...........................,.                                              ............................................................. 

podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

Zamawiający: 
                                                   Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary  

i św. Antoniego z Padwy 
      Ul. Kościuszki 27A 

    07-100 Węgrów 
 

Wykonawca: 

…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez 

…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 

o braku powiązao osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

Oświadczam, że składając ofertę na realizację zadania „Usługa poligraficzna - wydrukowanie wie-
lojęzycznego przewodnika „Szlak dawnych klasztorów Zakonu Reformatów Węgrów- Rawa Ru-
ska” w ramach projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokultural-
nego w Polsce i Ukrainie” nie jestem powiązany z Zamawiającym poprzez: 
1) uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocni-

ka; 

4) pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


