
Załącznik nr 1 …………… dnia, ……………….

pieczątka oferenta 

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

OFERTA
Wykonawca:

Nazwa: ………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………...….....………………………………………..
Nr telefonu, fax, e-mail…………………………………………………………………

Dotycząca opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pokój uchwalonego uchwałą rady Gminy Pokój nr
XXIX/244/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Zmiana Studium dotyczy części obszaru gminy,
która obejmuje działki nr 112/1, 110/5, 110/7, 110/6, 113/7 ob. Zieleniec.

składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ……………………

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że:
a) oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.
b) wykonam przedmiot zamówienia w terminie ustalonym w umowie.
c) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
d) posiadam stosowne uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm)
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”, informuję, że: 
2)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Pokój  z  siedzibą  przy  ul.
Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11
3)inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pokój jest  Pan Tomasz Zimoch,
kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 36,
4)  Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
związanym z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Opracowanie  częściowej  zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój. ”
prowadzonym  w  trybie  art.4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm)



5)odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniony
zostanie operat techniczny w oparciu o art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm), ., dalej „ustawa Pzp”; ustawę z dnia
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), dalej kodeks cywilny,
8)w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9)posiada Pani/Pan:
10) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
11)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie
z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  wyboru  oferty  ani  zmianą
postanowień umowy,
12)  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie  ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa
członkowskiego) 
13)prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
14) nie przysługuje Pani/Panu:
15)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie
art.  21 RODO prawo sprzeciwu,  wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

………...…………...………………………..
data i podpis osoby upoważnionej


