
Załącznik Nr 1

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ...............................................................................................................................

Siedziba .............................................................................................................................

Nr tel. …....................... /faks …...................../e-mail ….................................................

2. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych 

wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce.

za cenę:

wartość (netto) ............................................... zł. 

podatek VAT ............................................... zł 

cena (brutto) ... ........................................... zł. 

słownie (brutto): 

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

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

3. Oświadczenie wykonawcy
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

….....................................................
(podpis osoby uprawnionej)



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, 

tel. 85-682-21-80, fax. 85-674-37-46, email: hajnowka@hajnowka.pl

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@hajnowka.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w tym: szacowania wartości 

zamówienia, przeprowadzenia rozeznania rynku, oceny otrzymanych ofert, wyboru 

wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia rozliczeń finansowych, do którego 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Burmistrzu Miasta Hajnówka, a wynikających w szczególności z: 

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

e) Zarządzenia Nr 6/21 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2021 roku w 

sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość przekracza 20.000,00 zł i jest mniejsza od 130.000,00 zł.



4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Hajnówce,

podmioty uprawnione do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. Państwa dane osobowe mogą być jednak 

przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy 

Wykaz Akt; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem koniecznym, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art.18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(00-193

Warszawa, ul. Stawki 2),gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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