Załącznik nr 1
……………………
Miejscowość, data
………………………………
Pieczęć adresowa
Oferta cenowa
Nawiązując do zaproszenia na:„ Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów
przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania” zgodnie z Umową o
powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącą realizacji projektu grantowego
pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, pt. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta
Wysokie Mazowieckie”.
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

Komputer
przenośny

2

Szafka mobilna
do ładowania i
przechowywania

Parametry
techniczne
oferowanego
sprzętu
(wypełnia
Wykonawca)

Cena jedn.
brutto
[PLN]

Ilość
szt.

Cena ogółem brutto
[PLN]
= cena jedn. brutto
[PLN] x ilość szt.

…………….
(słownie:……….)

24

…………….
(słownie:……….)

…………….
(słownie:……….)

2

…………….
(słownie:……….)

RAZEM brutto:
Dane dotyczące Wykonawcy:

…………….
(słownie:……….)

Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
………………….…………………………………………………………
Numer telefonu:

………………..

… / ……………………

Numer REGON:

…………………………

Numer NIP:

…………………………

Adres kontaktowy email: ………………………..





oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu;
oświadczam, że uznaję się za związanego z ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia;
oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18- 200Wysokie Mazowieckie,
tel. 862752592, adres email: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem jest Beata Napora- Zając
sekretariat@wysokiemazowieckie.pl tel 862752592 w. 20
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem na realizację zadania
zgodnie z Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu
grantowego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- 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 prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 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.

……………………………………………………………
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta

