
Wzór oferty 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 

 

NIP ............................................... 

 

OFERTA 

 

                                                                              XIII Liceum Ogólnokształcące            

      z Oddziałami Dwujęzycznymi      

      im. Polskich Noblistów w Radomiu          

     ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom 

  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia o nazwie: Opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego dostosowania części budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów, ul. 25 Czerwca 79,                              

26-617 Radom do wymagań przeciwpożarowych w związku ze zmianą 

użytkowania na przedszkole (wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 

kwoty 130 000 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych)  

 ................................ (słownie: ………………………………………………………) 

złotych. 

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

zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

3. Oświadczamy, iż Zamówienie będzie zrealizowane w terminach wskazanych  

w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu 

terminu składania ofert, oraz, iż akceptujemy treść projektu umowy załączonego do 

Zaproszenia. 

5. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia 

oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, oraz, 

iż mamy świadomość, iż umowy zawierane w postępowaniach dot. zamówień publicznych 

są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

6. Oświadczamy, że dysponujemy wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  w szczególności:  



Imię i Nazwisko Rodzaj uprawnień Informacje dot. danej osoby 

  

Uprawnienia do projektowania 

w specjalności architektonicznej 

 

Numer uprawnień:  

 

…………………………………….. 

 Uprawnienia do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

 

Numer uprawnień:  

 

…………………………………….. 

 Uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej                   

w zakresie sieci, instalacji                     

i urządzeń elektrycznych                       

i energetycznych 

 

Numer uprawnień: 

  

…………………………………….. 

 Uprawnienia do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji sanitarnej 

Numer uprawnień: 

  

…………………………………….. 

 

 

 

7. Zostałem/Zostaliśmy poinformowani, iż zgodnie z przepisami dot. ochrony danych 

osobowych, w przypadku niniejszego postępowania: 

1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest XIII Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 czerwca 79, 26-617 

Radom. 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Paprockim jest możliwy pod 

adresem korespondencyjnym ul. 25 czerwca 79, 26-617 Radom, bądź za pomocą adresu  

e-mail: inspektor.iod@13liceum.eu 

3.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych są następujące przepis praw: 

•Ustawa z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych, 

•Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

•Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4.Odbiorcy danych: 

•Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym  

osobom lub podmiotom, gdyż co do zasady postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy 

PZP. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej, może wystąpić 

jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochrona prywatności zgodnie  

z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy PZP. Ponadto Pani/Pana dane mogą być powierzane 

podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, również 

tym, które te dane są powierzane (np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, 

audytorskim). Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze 

wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi 



przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 

dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 

5.Prawa osoby, której dane dotyczą.  

•W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych 

oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), z zastrzeżeniem, że  

w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby po stronie Administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator lub jego pełnomocnik może zażądać 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (poprawiania) danych (Art. 16 

RODO), ograniczenia ich przetwarzania (Art. 18 RODO),  

z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wniesienia 

skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6.W związku z postępowaniem zakupowym nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia 

danych osobowych (Art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO), prawo do przenoszenia danych 

osobowych (Art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych 

(Art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO. 

7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy PZP oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,  

(w szczególności na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia), związany z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy PZP.  

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, 

o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany  

i Pani/Pana dane nie będą profilowane. 

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

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). 

Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z zapewnieniem stosowania 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 

 

 

 

 

 

 

Data ..................................................  

 

 ............................................................................ 

  /Podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 


