
 
O F E R T A 

 
 

 
Zamawiający 
Gmina Bogatynia   
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................ 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e-mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 
 
zarejestrowana(y) / wpisany do ……………………………………………………………. 
pod nr ……………………………………. 

wysokość kapitału zakładowego*………………………………………………. 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia 18.02.2019r. składamy ofertę  
na wykonanie zadania pn. „Szkolenie dla nauczycieli” za: 
 
1. Ryczałtową cenę brutto w wysokości – .......................... zł     
(słownie zł. ............................................................................................................) 
w tym :  
  

- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                   

  

- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł   

  

(słownie złotych: ...................................................................................................................)  
  

Kalkulacja szczegółowa: 

 

- Szkolenie Nr 1 - ………..zł brutto 

Wstępna propozycja terminów szkoleń :………………………………………………. 

- Szkolenie Nr 2 - ………..zł brutto 

Wstępna propozycja terminów szkoleń :………………………………………………. 

- Szkolenie Nr 3 - ………..zł brutto 

Wstępna propozycja terminu szkolenia :………………………………………………. 



 
Oświadczam (my), że: 

1.Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach  określonych                       
w Zaproszeniu do Składania ofert 
      
2.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) 

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). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                             Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                                 upoważnionych do składania    
                                                                                                                                          oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

                                                                                           
 
 
 

 


