Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 08.08.2019r. nr ZP.271.22.2019
Gmina Osieck
ul. Rynek 1
08-445 Osieck

FORMULARZ OFERTY
odpowiadając na zapytanie na usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Sobienkach oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania:
I. Dane Oferenta :
Nazwa:....................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu...................................................................................................................................
Internet: http:// .....................................................................................................................................
e-mail: .........................................................@.....................................................................................
REGON ................................................................; NIP ………..........................................................
1.Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia
jednostkowa cena śniadania –...................
jednostkowa cena obiadu –...................
jednostkowa cena podwieczorka –...................

Razem netto:............................................................
+ VAT: ..... % .........................................................
= brutto: ......................................................,
(słownie złotych:...................................................................................................................... brutto).

2.Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu
ofertowym.
3.Oświadczam/y, że:

zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz
wykonania zamówienia.
zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy.
4.Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest:
Imię i Nazwisko: ....................................................................................
Numer Telefonu: ...................................................................................
5.Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Urząd Gminy
w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 zm.).

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Osiecku dotycząca ochrony danych osobowych.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Osieck w związku z wykonywaniem zadań publicznych
jest Wójt Gminy Osieck z siedzibą w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 515-328-730,
email: rodo@gminaosieck.pl , lub pisemnie na adres urzędu.
Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa i nie będą
udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub
prawa miejscowego albo do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

................................ dn. ............................
..............................................................................................................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 08.08.2019r. nr ZP.271.22.2019
.........................................
..........................................
.........................................
...........................................
Dane identyfikacyjne Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2019r.
nr ZP.271.22.2019 na „Usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Publicznego
Przedszkola w Augustówce”, oświadczam, że:
1. nie jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
osobowo lub kapitałowo.
2. zobowiązuje się do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów
najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Personel posiada bieżące
przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP a także aktualne książeczki zdrowia.
3. posiłki będą dostarczane pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków, dopuszczonym przez
Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego,

w

specjalistycznych

termosach

gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
4. stan posiłków i sposób dowożenia będzie spełniać wymogi Państwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
5. posiadam pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń.

................................ dn. ............................

..............................................................................................................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

