Formularz oferty RI.032.26.2019
na wykonanie znaków poziomych na terenie Gminy Ciechanowiec
1. ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy: adres, telefon, NIP)
2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe Zamawiającego - Urząd Miejski w Ciechanowcu z dnia 7 marca
2019 r. w sprawie zapytania ofertowego o cenę wykonania oznakowania poziomego jezdni dróg gminnych
na terenie miasta Ciechanowiec obejmującego przejścia dla pieszych w ilości 9 sztuk znaków poziomych
P-10 na jezdni o szerokości 5,0 metrów, 22 sztuk znaków poziomych P-10 na jezdniach o szerokości 6,0 m,
18 sztuk znaków poziomych P-10 na jezdniach o szerokości 7,0 metrów oraz wykonania linii segregacyjnych
i krawędziowych ciągłych o szacunkowej powierzchni 66,84 m 2, oferuję jego wykonywanie za następujące
wynagrodzenie:
– cenna netto ....................................... zł, VAT......... % cena brutto ...................................... zł,
- za wykonanie oznakowań P-10 w kolorze białym - ............................ zł brutto.
Szerokość
jezdni (metry)

5,0

6,0

7,0

Ulica

Ilość przejść

Lipowa
Klonowa
Brzozowa
Wojska Polskiego
Orzeszkowej
Plac Jana Pawła II
Sosnowa
Akacjowa
Świerkowa
Szkolna
Kozarska
Polska
Orzeszkowej
Kazimierza Uszyńskiego
Wojska Polskiego
11 Listopada
Kościuszki
Pińczowska
Kilińskiego
Wierzbowa
Orzeszkowej

4
2
1
1
1
2
4
2
3
3
3
1
1
6
5
5
2
4
2
2
4
Razem

cena (netto)

Wartość (brutto)

- za 1 m2 malowania w kolorze białym - ............................ zł brutto.
w powyższych cenach brutto zawarty jest podatek VAT (23 %).
3. Termin wykonania zamówienia:
Data rozpoczęcia: w dniu otrzymania zlecenia.
Data zakończenia: 30.06.2019 r.
4. Okres gwarancji na wykonane robót wynosi 6 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego na
jezdni bitumicznej.
5. Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem

odbioru robót.
6. Oświadczenia:
1) Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty;
2) Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w zapytaniu ofertowym;
3) Oświadczamy, iż podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4) Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu
ofertowym;
5) Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Klauzula informacyjna – do zapytania ofertowego.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję,
że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1,
18-230 Ciechanowiec jest Burmistrz Ciechanowca.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: sekretariat@ciechanowiec.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie: numer telefonu w celu kontaktu z wnioskodawcą, oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w celu postępowania
w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w
imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych
rzeczowych
wykazów
akt
oraz
instrukcji
w
sprawie
organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 7 RODO Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi
realizację zadań ustawowych, w tym realizację w/w wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku przez administratora danych tj. Burmistrza
Ciechanowca. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z
treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.
…….…………………………………
czytelny podpis

