
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego MOPS.ZO.271.19.2021 

 

Nazwa Oferenta 

 

 

Adres siedziby 

 

 

Data i Nr wpisu do rejestru handlowego lub ewidencji  

NIP  

REGON  

e-mail 

 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego 

integralną część załącznikami i nie wnosimy do wymienionych dokumentów zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty. 
4. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dostawy towaru 

transportem  i na koszt wykonawcy na adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. 3 Maja 2,  

34-240 Jordanów / piętro I - klatka schodowa/ - w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 
 

 

….................................... 

czytelny podpis Wykonawcy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

na potrzeby zapytania ofertowego nr MOPS.271.ZO.19.2021 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 

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 

(Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie 

(adres: ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy: 18 26 75 573,e-mail: 

mops@jordanow.pl). 
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 złotych. 



3) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako 

niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy 

oraz inne przepisy prawa. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie 

pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, usługodawcom wykonujących usługi serwisu 

systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

 

 

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

 

 

 

…....................................… 

 

 
1   1) rozporządzenie 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). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


