
 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Miejscowość, data: ………………………….. 

 

Nazwa oferenta:                                                       

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

„CERAMIKA” Hurtownia 

Materiałów Budowlanych  

Zdzisław Święczkowski  

ul. Baranowicka 144, 1 

5-517 Białystok 

 

                                                                                               

Oferta dotycząca projektu „Odnawialne źródła energii - „Ceramika” Hurtownia 

Materiałów Budowlanych” 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w 

cenie: 

 

Netto: …………………………………zł 

(słownie netto)…………………………………………......................................................... 

VAT: ………………………………… zł 

(słownie VAT) …………………………………………........................................................ 

Brutto: ………………………………. zł 

(słownie brutto) …………………………………….............................................................. 

 

Termin realizacji zamówienia (w dniach): 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert.  

 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 



 
Oświadczamy,  iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz z załącznikami dla 

niniejszego zamówienia. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Akceptujemy, w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Zapytania Ofertowego oraz 

dołączonych do niego z załączników, wyjaśnień i uznajemy się za związanych określonymi w 

nim postanowieniami. 

 

Gwarantujemy, wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania 

Ofertowego oraz z załącznikami. 

 

Gwarantujemy, że okres rękojmi na całość instalacji wynosi co najmniej 5 lat. 

 

                                                                                                               

 Podpis i pieczęć oferenta   

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Przyjmuję do wiadomości, co następuje: 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: 

RODO):  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią̨ jest Zdzisław 

Święczkowski, ul. Baranowicka 144, 15-517 Białystok (dalej: Administrator). Dane kontaktowe: email: 

biuro@ceramikabial.pl, telefon: +48 85 74 74 947 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej 

ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź́ umowy (art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych, dalej: RODO).  

Podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału  

w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi/umowy.  

Administrator może ujawnić́ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Administrator może również̇ powierzyć́ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, prawne, agencyjne. Zgodnie  

z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia 

ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich  

w imieniu Administratora.  

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń́ związanych z przetargiem.  

Dane udostępnione przez Panią̨/Pana nie będą̨ podlegały profilowaniu.  

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać́ danych osobowych do państwa trzeciego.  

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:  

• dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,  

• ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

• ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

• ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

• przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1lit.  f) 

RODO – w granicach art. 21 RODO. 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

zadań́/sprzeciwu przesłane administratorowi danych. 

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

w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć oferenta   

 

……………………………….. 

 


