
    

Jemielnica, dnia 28.01.2019r. 

 

Znak sprawy 03/2019 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

na wykonanie: „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze 

wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018”. 

                                                 ( nazwa rodzaju zamówienia ) 

o wartości poniżej 30000 euro netto 
                             
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy aktywności pod nazwą: „Strefa z 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – 
OSA 2018” na terenie gminy Jemielnica na działkach nr 795/3 i 795/4 przy ul. Cichej 
zgodnie z zapytaniem ofertowym (znak sprawy 3/2019 z dn. 28.01.2019r). 
 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 
 

3. Termin wykonania zamówienia: 20.05. 2019 r. 

4. Klauzula informacyjna.  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy 
Jemielnica, z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
poprzez adres e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy i na 
podstawie umowy o wykonanie zamówienia dotyczącego „Strefy z infrastrukturą 
sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018”. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Osoba, której dane 
dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją nie podania ich 
jest brak możliwości podpisania umowy. 

6. Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, dla podmiotu, 
którego oferta wygrała w postępowaniu, a następnie zostaną przekazane do archiwum 
zakładowego i tam przechowywane przez okres 5 lat. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

  dostępu do swoich danych osobowych, 

  sprostowania swoich danych osobowych, 

  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
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  żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

  usunięcia swoich danych osobowych, 

  wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Forma złożenia oferty 
 
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2019r. do godz. 12.00 w 
formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Jemielnica  
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica 
 
6. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa: ____________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________ 

NIP:  ______________________________________________________________  

Nr rachunku bankowego: ______________________________________________ 

1) Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:  

„Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze 

wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018”.                                         

(opisać przedmiot zamówienia) 

za kwotę ……………………….  netto złotych 

za kwotę ………………………..  brutto złotych 

 

2) Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji w ilości: 

………………… miesięcy  

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny, możliwy do 
zaoferowania okres gwarancji wynosi 60 miesięcy). 
 

3) Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 

20.05.2019r.  

4) W myśl przepisu ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oświadczam, że:* 

  zatrudniam pracowników, 

  zawieram umowy ze zleceniobiorcami,  

  
nie zatrudniam pracowników i nie zawieram umów ze zleceniobiorcami. 
 

 
5) Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

techniczną oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

6) Oświadczam, że uzyskałem wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 

oraz wykonanie ww. zamówienia.  

7) Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz znajduję 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 



8) Oświadczam, że w cenie oferty podanej w pkt 1 zostały uwzględnione wszystkie 

koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

9) Oświadczam, iż w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10) Oświadczam, że akceptuje warunki płatności określone w wzorze umowy 

11) Oświadczam, iż uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty i uważam 

się za związaną/ego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert  

12) Oświadczam, że nie jestem powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo ani kapitałowo w 
szczególności poprzez: 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowe, 

- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. 
 

14) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
a) decyzja o nadaniu uprawnień w wymaganej specjalności,  
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa 
c) referencje 
d) __________________________________  
e) __________________________________ 

 
 

________________________ dnia _______________________  
 
 
 
 
 

        
 _______________________________________      
 ( podpis osoby uprawnionej do składania 
              oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 

_____________________________ 
                                                                                     ( pieczęć Wykonawcy )  


