
Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto  

 

 

………………………………                                                 Przemyśl dnia, ……………….. 
              (pieczątka Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Zamawiający: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: 

Zakup i dostawa filtrów do central wentylacyjnych. 
  

Dane wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/roboty* budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

Kwota netto:………………… zł, 

podatek VAT ……………….%,  

Kwota brutto:……………………zł. 

 

Termin realizacji zamówienia:……………………… 

Okres gwarancji …………………………........... 

 

Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym 

realizację zamówienia. 

Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zgodnie z przedstawioną ofertą. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania ofertowego udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  …… dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, 

RODO) zostałam/łem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało 

wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Jednocześnie zostałam/łem poinfomowana/y, że: 

 



1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. 

Kontakt: sekretariat@mnzp.pl 

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie 

celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne  i wynika z przepisów prawa. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu wynikająca z przepisu prawnego.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą/ nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynawowej.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt wg 

rodzaju i charakteru prowadzonej sprawy. 

7. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautoryzowanego 

podejmowania decyzji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

adres e-mail: sekretariat@mnzp.pl, moich danych osobowych w następującym 

celu…………………………………………………………………… 

 

    …………………………………… 

 Podpis Wykonawcy 

 

 

Załączniki: 

1. ………………… 

2. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


