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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:  

 
 

 
 
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 1/2023 za następującą CENĘ: 
 

Lp. Nazwa Cena zł 
netto 

VAT % Cena zł brutto 

1. Dostosowanie pomieszczenia Pełnomocnika 
Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

   

 
 
Całkowita wartość zamówienia zł netto: …………………..………………………………..……………………………..……. 
 
słownie zł netto ……………………………………………………………………………………….…………..…….…..……… 
 
Całkowita wartość zamówienia zł brutto: ………………………………………………………………………………….…..…  
 
słownie zł  brutto: ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy podać tylko kwotę, która w takim 
przypadku oznacza całkowite obciążenie finansowe Zamawiającego i uwzględnia wszelkie zobowiązania publiczno-
prawne związane z wypłatą temu Wykonawcy wynagrodzenia. Oznacza to, że Zamawiający potrąci kwotę stanowiącą 

Nazwa Wykonawcy  

 
 

Siedziba Wykonawcy 

(ulica; numer; kod pocztowy; 

miejscowość): 

 

 

 

Adres do korespondencji 

(ulica; numer; kod pocztowy; 

miejscowość): 

 

NIP:   REGON:   

OSOBA DO KONTAKTÓW 

(imię, nazwisko): 
 

Telefon:  MAIL:   
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wszelkie świadczenia, które powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności ewentualną zaliczkę na należny 
podatek dochodowy, a także narzuty powstałe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 
W przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT kwota netto powinna równać się 
kwocie brutto. Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia  
 

1. OŚWIADCZAM, że zakończenie prac nastąpi do 27.02.2023 r. 
2. OŚWIADCZAM długość okresu gwarancyjnego to 36 miesięcy. 
3. OŚWIADCZAM, iż oferujemy okres i warunki gwarancji na cały przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego. 
4. Podejmujemy się realizacji przedmiotu zamówienia na określonych przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym warunkach. 
5. OŚWIADCZAM, że dysponujemy niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia. 
6. OŚWIADCZAM, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia. 
7. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych uwag 
8. OŚWIADCZAM, że w przypadku wyboru oferty, podpiszemy umowę z zamawiającym zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym i przedstawionej ofercie. 
9. oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury odpowiednio dla wymagań 

określonych w zapytaniu. 
10. OŚWIADCZAM, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  zapytaniu, tj. 30 dni od 

daty jej otwarcia. 
11. OŚWIADCZAM, że firma jest płatnikiem/nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

…………………………... 
12. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących 

ewentualnej realizacji umowy jest:  Jacek Piwowarski  tel.: ++48 883 989 880,  
e-mail: sekretarz@apeiron.edu.pl  

 

 

 
 
   …………………………………………………   ……………………………………………   
               Pieczęć Wykonawcy                                           Data i podpis osoby upoważnionej  

   do reprezentowania Wykonawcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sekretarz@apeiron.edu.pl
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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, dalej „Rozporządzenie 

Ogólne”) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 

iod@miir.gov.pl lub rektorat@apeiron.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania dotyczącego 
zapytania ofertowego dotyczącego usługi dostawy dwóch foteli hydraulicznych z regulacją wysokości do zajęć 
praktycznych dla studentów z niepełnosprawością (2 nowe fotele: kosmetyczny i podologiczny z regulacją 
elektryczną) realizowanych w ramach projektu  „Program zwiększenia dostępności w Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie”, POWR.03.05.00-00-A010/21 odbywa się 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO: −rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); −rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika 
I i II do tego rozporządzenia; −rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014); − ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, a następnie zawarcia 

wykonania Umowy.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą wydatkowania środków projektu, w ramach którego 

prowadzone jest niniejsze postępowanie. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do upływu terminu możliwości kontroli projektu albo 

jego trwałości. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

8.  Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

9.   Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.  

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
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13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. 

14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem 

realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 9 i 10 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

………………………………………………………………… 

                                                 miejscowość, data, czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 (Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 

RODO 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... r. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych) 

 
 

 

 


