
Załącznik nr 1 

Do zapytania ofertowego z dnia 24.10.2019 r.  

 

 

…………………………………………………………… 

            (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolsku 

ul. Dąbrowskiego 8 

64-920 Piła 

 

FORMULARZ OFERTY 

odpowiadając na zapytanie dotyczące wynajmu nagłośnienia, oświetlenia i ekranów ledowych 

wraz z obsługą techniczną podczas finału XV edycji konkursu im. Stanisława Staszica, oferujemy 

wykonanie przedmiotowego zadania:  

 

I. Dane Oferenta 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Internet: http:// ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REGON ……………………………………………………………………..; NIP ………………………………………………………… 

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

- netto złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

-  w tym podatek VAT w wysokości …. %, to jest w kwocie ………………………………………….……………. zł 



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 żadnych 

zastrzeżeń,  

- w razie wybrania mojej/naszej oferty  zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. Załączam/y do niniejszego formularza załącznik nr 2 stanowiący integralną część oferty.  

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam 

zamówienia jest:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Miejscowość ………………………………………. dn. …………………………………….. 

 

………………………………………………………………. 

Podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, ul. 

Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła,  

2) celem przetwarzania jest:  

a) zatrudnianie, pomoc socjalna, zgłoszenie do ubezpieczenia oraz prowadzenie rozliczeń - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

 Medycyna pracy 

 Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa) 

 Zewnętrzne usługi prawne 

 Zewnętrzna firma informatyczna 

 ZUS i firmy ubezpieczeniowe 

 Urzędy Skarbowe 

 PFRON 

 banki 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a 

w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu 

odwołania zgody 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne 

 
 

………………………..………………….………. 
                                                                                                                    Data i podpis/y 

Dane kontaktowe: 


