Zał. nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania Nr GI-TOPO.2611.9.2019

Opracowanie skorowidza nazw do publikacji pt.: „Urzędowy wykaz polskich nazw
geograficznych świata” wyd. II, 2019.
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
e-mail:……………………………………………………… telefon nr ………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaproszeniem, za:
 cenę netto: ……………......zł, (słownie: ……..………..……...…............................złotych)
 podatek VAT: ...................zł, (słownie: .................................................................złotych)
 cenę brutto: …………….…zł, (słownie: ...................................................................złotych)

1. Przedmiot zamówienia wykonamy, po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaproszeniu
do składania ofert.

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia składania
ofert.

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamówienie wykonamy sami / wykonamy przy pomocy podwykonawców w części *
…………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

1) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia z zakresu geografii lub
kartografii,
2) wykaz co najmniej dwóch prac z zakresu nazewnictwa geograficznego z obszaru poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3) wykaz co najmniej dwóch prac z zakresu tworzenia oficjalnych wykazów
nazewniczych.
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Klauzula informacyjna do umów bez stosowania przepisów ustawy pzp.
Na podstawie przepisów 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, informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą
w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31438, e-mail: iod@gugik.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest
zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych zawartych z Administratorem.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wynika z ww. umowy oraz
przepisów prawa dotyczących przechowywania ww. umów oraz dokumentacji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych z wykonaniem ww.
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją
niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz brak możliwości
wykonania umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym profilowania.

........................................................
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy
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