
ST.2512.4.2019      Załącznik 1 – formularz ofertowy 
 

OFERTA  CENOWA 
Nazwa i adres oferenta: 

Nazwa   …………………………………………………………………………….. 
Adres   …………………………………………………………………………….. 
Nr telefonu/faksu  …………………………………………………………………………….. 
NIP    …………………………………………………………………………….. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Oferujemy dostawę fabrycznie nowego Recyklera do przerobu asfaltu z podwoziem  
z regulowaną wysokością zaczepu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – 1 szt. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
                                                          Opis oferty (typ, model) 

 
za kwotę:  Cena brutto …………………………. zł  
(słownie ……………………………………………………………………………..……….. zł) 
Okres gwarancji: …………………. miesięcy liczone od dnia dostawy i odbioru przedmiotu 

zamówienia.   Rok produkcji: ……….. rok.  
 

1. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia dotyczącymi  dostawy dla 
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku „Recyklera do przerobu asfaltu  
z podwoziem z regulowaną wysokością zaczepu.”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy 
wykonanie w/w zamówienia.  

2. W powyższej cenie jest zawarty koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,  
tj. Miejski Zakład Komunalny. w Giżycku, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 1 kwietnia 2019 r. 
4. Uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz przyjmujemy 

(akceptujemy) opis warunków i przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy. 
6. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmy zawartych  

w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego postępowania (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, 
spełniającą wymogi opisu przedmiotu zamówienia, w celu prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia 
(sprawdzenie zgodności z wymaganiami postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia). Miejsce prezentacji - teren 
miasta Giżycka. Koszty takiej prezentacji ponosi Wykonawca. 
 
Załączniki: 
1. Podpisany zaakceptowany projekt umowy. 
2. Oświadczenie Wykonawcy 

 
 
 
........................................................                                                …………………………......                    
                miejscowość, data                              podpis upoważnionego 

     przedstawiciela Wykonawcy 
Szanowni Państwo. 
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku  Rozporządzeniem 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 (RODO) 
informujemy, że  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest :  Miejski Zakład Komunalny w Gi życku ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko.  
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa w następujących celach: procedur rekrutacyjnych w myśl obowiązujących  przepisów, 
zawarcia umowy o pracę, prowadzenia spraw kadrowych i księgowych, prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności sprawozdawczej zgodnie ze 
stosownym obowiązkiem wynikającym   z przepisów, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenie działań związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, wypełniania innego obowiązku prawnego ciążącego na MZK Giżycko 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda; konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze; konieczność 
wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi  na Państwa pisma i wnioski. 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" 
lub na skrzynkę mzk@gizycko.pl  


