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ST.2512.12.2019            Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 
 

                                                                                                       Data .................................. 
 

 
OFERTA CENOWA 

 
na „usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do wykonywania zadań statutowych na 
terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 1 kwietnia 2019 – 31 października 2019”  

 
I.  Nazwa i adres oferenta: 

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

II.  Opis przedmiotu zamówienia:  
           Składamy naszą ofertę na usługę „wynajmu sprz ętu specjalistycznego do 
wykonywania zadań statutowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie  
1 kwietnia 2019 – 31 października 2019”.  

oświadczamy, że:  
1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia) 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
2. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, posiadamy odpowiedni 

potencjał i doświadczenie. 
3. Gwarantujemy niezmienne stałe ceny ryczałtowe przez cały okres trwania umowy  

tj. 1 kwietnia 2019 r. do 31 października 2019 r.  
4. Maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) nie dłuższy niż 2 godziny od 

momentu otrzymania wezwania. 
5. W czasie awarii sprzętu Wykonawcy, zobowiązujemy się  podstawić sprzęt zastępczy. 
6.  W przypadku rezygnacji Zmawiającego z części lub całości usług, nie będziemy 

wnosić żadnych roszczeń i odszkodowań z tego tytułu. 
7. Oświadczam, że wyrażam 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). 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
        a) wykaz posiadanego sprzętu (rodzaj i ilość) niezbędnego do realizacji Zamówienia 

 
1. Wynajem – Koparko–ładowarka samojezdna kołowa z łyżką czołową o pojemności 

minimum 1,0 m3. 
Cena jednostkowa ryczałtowa; 

1) Za godzinę pracy:  ………………….... zł brutto, 
Dane techniczne: Marka koparko–ładowarki…………………….., parametry techniczne 
koparko–ładowarki: ………………………………………………………………………, 
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2. Wynajem – Samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności minimum 10 ton. 
Cena jednostkowa ryczałtowa; 

1) Za godzinę pracy:  ………………….... zł brutto, 
Dane techniczne: Marka samochodu ciężarowego …………………….., parametry 
techniczne jednostki transportowej: ………………………………………………………, 

 
 

   
 
 
 
 

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

(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) 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  

 


