
FORMULARZ OFERTY

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

OFERTA

do Ochotniczej Straży Pożarnej  w Choczni
Oferta na :  

„Zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni ”

Ja niżej podpisany: 

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

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

1. SKŁADAM/Y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. OFERUJEM/Y wykonanie zamówienia za cenę:

za cenę netto ………………………………………………………..…..……… zł (słownie:…………………………………………………..

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

……… złotych) + podatek VAT 23% w kwocie …………………………………………………….………. zł, co daje kwotę  

brutto: ………………………………..……….zł (słownie:………………………………………………………………………………….

……………………………..złotych).

3. Dane kontaktowe : imię i nazwisko lub nazwa firmy:………………………………………………………………

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

tel.…………………………………………… fax.……………………………… , e-mail: ………………………………………

1. OŚWIADCZAM, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia.
1. OŚWIADCZAM, że wykonamy zamówienie w terminie do 15.04.2023 r.    
2. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

˗ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
˗ Klauzula informacyjna 

............................................... dnia ..................................

Podpisano: ..........................................................  
  (Wykonawca lub Pełnomocnik)

*niepotrzebne  skreślić



Załącznik nr 2 do FORMULARZA OFERTY

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

ZGODA NA PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH 

Składając ofertę na : 
„zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni ”

Oświadczam , że : 

Na  podstawie  art.6  ust.1  lit.a  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 (Dz.U.  UE L  Nr  119) zwanego dalej  „RODO”,  wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich
danych osobowych zawartych w formularzu  w celu  wzięcia  udziału  w postępowaniu dotyczącym
zapytania  ofertowego  organizowanym przez Administratora  danych,  którym jest  OSP Chocznia,  
34-123 Chocznia, e-mail : kontakt@ospchocznia.pl

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być
przeze  mnie  wycofana  w  każdym  czasie,  jednakże  wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam  także  ,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej  stanowiącej
załącznik nr 3 do formularza ofertowego związanej z ochrona danych osobowych przetwarzanym u
Administratora danych. 

………………………………………………..………………
               (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

Wycofanie zgody

Na podstawie art.7 ust.3 RODO wycofuję wyżej wymienioną zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora danych.

…………………………………………………..…………………
                              (data i czytelny podpis osoby wycofującej zgodę)



Załącznik nr 3 do FORMULARZA OFERTY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego pn : 

„zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni ”

Na podstawie 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
(Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO” informuję, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ochotnicza Straż Pożarna w  Choczni,  
34-123 Chocznia, e-mail : kontakt@ospchocznia.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora  kontakt@ospchocznia.pl;
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia

i realizacji umowy dotyczącej zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit.a i b RODO;
4. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  innym  organom  i  podmiotom  wyłącznie  na

podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa   ,  w  ty,  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej ;

5. Pana/i  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  umowy  oraz  wynikający  
z instrukcji kancelaryjnej ;

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania  ,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania ;

7. Ma  Pan/i  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ,
ul.Stawki 2,  00-193 Warszawa ,  gdyby przetwarzanie Pana/i  danych osobowych naruszało
przepisy RODO;

8. Pana/i  dane  osobowe  nie   będą  przetwarzane  w  sposób   zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane;

9. Pana/i  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej tylko wtedy , jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa ;

10.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do
podania  danych  określonych  w  formularzu  ofertowym  ,  a  konsekwencją  ich  niepodania
będzie niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy . 



Załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY – dane techniczne 

 pn. „zakup autobusu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni ”

LP. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
wypełnia wykonawca

potwierdzając
wymagania opisać

1.
Opis pojazdu:

1.1. Marka i Model pojazdu - podać

1.2. Kolor pojazdu preferowany biały – podać jaki

1.3. Rok produkcji co najmniej 2014 – podać rocznik

1.4. Ilość miejsc 53-55 - podać ilość

1.5. Silnik diesla o mocy min. 308 kW – podać wartość,

1.6. Przebieg max. 500 000 km - podać

1.7. Ilość osi 3 (tak/nie)

1.8. Dopuszczalna Masa całkowita - podać

2. Wyposażenie dodatkowe:

2.1. Klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej automatyczna / manualna - podać

2.2. Tempomat

2.3. Kamera cofania

2.4. Przetwornica 24V- 230V

2.5. Kafeterka

2.6. Toaleta

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

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)



Załącznik 
DO FORMULARZA OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1710) prowadzonego przez Ochotniczą
Straż Pożarną w  Choczni,

Oświadczam, że nie jestem:
1) wykonawcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego wymienionego w wykazach określonych w rozporzą-
dzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporzą-
dzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę (Dz. U. poz. 835);

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wy-
mieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i  rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zasto-
sowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz.
835)

............................................ dnia ..........................
         

  Podpisano: ..........................................................      
                (Wykonawca lub Pełnomocnik)

przedstawiciela (-i) Wykonawcy do składania oświadczeń woli)


	Załącznik

