
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty  

 

 

OFERTA 

Zakupu składanego stołu konferencyjnego  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa Oferenta 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP, Regon, nr KRS ( jeśli dotyczy) 

 

…………………………………………………………………………………………………........................................... 

telefon, faks, e-mail 

 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam ze zapoznałem/am się z warunkami postępowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż składanego stołu 

konferencyjnego z dnia 25.10.2022r.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki udziału w postępowaniu i zapoznałem/am 

się ze stanem przedmiotu sprzedaży/ biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 

oględzin* 

 

Niniejszym składam ofertę zakupu przedmiotu ogłoszenia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO 

PLN 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………..……. 

SŁOWNIE:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 

BRUTTO PLN 

  
                

…………………………………………………………………………………………………………………… 

    

w tym stawka  VAT…..……..….% 

SŁOWNIE:  
…………………………………………….…………………………………………………….………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do oferty załączam potwierdzenie w formie kserokopii dowodu wpłaty wadium na wskazany w 

ogłoszeniu rachunek bankowy. 



Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w dokumentacji Zapytania ofertowego i 

przyjmuję/my je bez zastrzeżeń, 

b) nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. 

UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) 

 

Zapoznałem (-am) się ze stanem przedmiotu przetargu”  lub – w przypadku niedokonania oględzin 

– o treści „Ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu 

przetargu* 

 

W sytuacji uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu 

i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

Jeśli nasza oferta nie zostanie wybrana lub zostanie odrzucona,  prosimy o zwrot kwoty wadium na 

konto ………………………………………………………………………………………………………………..w terminie 7 dni od 

dnia przeprowadzenia przetargu.   

 

 

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o 

kontakt z: 

 

…………………………………………………………, tel.: …………………….………., e-mail: ………………..…………… 

                     Imię i nazwisko 

 

 

 

 

……………………………………………                                        

Miejscowość, data, podpis 

osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Oferenta 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 

02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w 

publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie 

zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się 

dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter 

danych osobowych. 

2. W świetle powyższego COAR informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy  ul. 

Powsińskiej 69/71, 02- 903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436. 

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem 

danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail: 

sekretariat@centrum.gov.pl  lub iod@centrum.gov.pl .  

3)  Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym 

oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia 

nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego 

zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji 

rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. 2020 poz. 

1215). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie 

działalności statutowej COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby COAR mogło prawidłowo wypełniać 

nałożone na nie obowiązki prawne. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

    • przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

   •  jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy 

6) Posiada Pani/Pan:  

•  prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 



prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z 

zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO;  

7) Nie przysługuje Pani/Panu:  

• prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);  

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

• prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 

oceny ofert i zawarcia umowy. 

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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