
                                                                             
 

 

Dokument dotyczy projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Biała” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

(nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0028/17) 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

…..................................... 
            [nazwa Wykonawcy] 

                                

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 
   [nazwa Zamawiającego] 

 

Niżej podpisany/podpisani*, …..................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz …...................................................................... 

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : 

Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz roboty zewnętrzne– OPS 

 

składam niniejszą ofertę: 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami „Zaproszenia do składania ofert” i nie wnoszę 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oferuję  realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert”  

za cenę : 

Netto ………………………………… zł 

( słownie …………………………………………………….. ) 

Podatek VAT …. %   …………………. 

Brutto  ………………………………… zł 

( słownie …………………………………………………….. ) 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:.................................. 

Uważam się za związanego/związanych* niniejszą ofertą przez okres.........dni. 

Ofertę składam na ….. ponumerowanych stronach. 

*niepotrzebne skreślić 

                            …............................................... 
[data  i podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 



 

1.Wykaz osób które będą  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 

Stanowisko/ 

Nazwisko i imię 
Wykształcenie 

 

 

Doświadczenie 

 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Posiadane 

uprawnienia 

budowlane 

Nr, rodzaj 

Osoby będące w dyspozycji 

Wykonawcy /oddane do dyspozycji 

przez inny podmiot 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

 

    Własne / oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

( doświadczenie w pracy 

przy zabytku) 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji* 

*niewłaściwe skreślić 

 

Oświadczam, że wskazane powyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

                         …............................................... 
[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 

 

 



 

2.Wykaz wykonanych usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

Lp. Zamawiający Przedmiot zamówienia Data 

wykonania 

Wartość brutto Doświadczenie własne 

Wykonawcy/oddane do 

dyspozycji przez inny 

podmiot  

1 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

2 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

3 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

4 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

*niewłaściwe skreślić 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy  

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. …........................... 

2. ….......................... 

3. ….......................... 

 

…...........................dn. …...............                            …............................................... 
[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informacje 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biała, której siedziba znajduje się w 

Białej, ul. Rynek 10, 48-210 biała, tel. 77 438 85 31, faks:77 438 76 79, e-mail:sekreta-

riat@biala.gmina.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Biała jest Pan Krzysztof Kranc, kontakt: tel: 

509 947 925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zapytaniem ofertowym na pełnie-

nie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rewitalizacji istniejącego budynku po dawnej 

stolarni oraz robót zewnętrznych – OPS w ramach rewitalizacji centrum, miasta Biała 

(GKZP.042.3.2.2018)   prowadzonym w trybie art. 4 ust 8 Ustawy PZP , a następnie zawarciem 

umowy na w/w zadanie; 

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych : 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą przez zawarciem umowy, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

zgodnie z przepisem prawa : Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. 2018, 

poz.1025 ) art. 66 -72.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja z postępowania, zgodnie z § 19 umowy o dofinansowanie projektu; a także jeżeli 

obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa, do których stosowania administrator jest 

zobowiązany innym podmiotom ; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na stanowisku pracy, przez okres 5 lat od dnia płat-

ności końcowej jednostki Zarządzającej na rzecz Beneficjenta, jak również w okresie późniejszym, 

jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa, do których stosowania administrator 

jest zobowiązany     ; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby , której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;   

Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem 

zawarcia umowy jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie 

zgody, jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak 

możliwości realizacji ww. celów przetwarzania, natomiast niepodanie danych, których podanie jest 

dobrowolne, może nie powodować żadnych konsekwencji lub ewentualnie co najwyżej utrudniać 

realizację ww. celów przetwarzania. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zauto-

matyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:poczta@krzysztofkranc.com


 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 da-

nych 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; 

 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; 

− 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.  

 

 

 

 

…...........................dn. …...............                            …............................................... 
                                                                                                                                 [podpis osoby informowanej / wykonawcy] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Oświadczenia  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubie-

gania się o zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie  zapytania ofer-

towego. 

 

 

 

 

 

…...........................dn. …...............                            …............................................... 
                                                                                                                                 [podpis osoby informowanej / wykonawcy] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
1) rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


