
                  
                                                                                                              Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

                                                                                                              nr ZS.3.331-6/2022 
 

 

 

NIP...............................REGON……………… 

                

tel. ................................fax…………………...                 

                 

adres e – mail  ...................................................  
               

                                   FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
                                                                

                                                                 Zamawiający: 

         Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919  

          ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………..z dnia ……. prowadzone na podstawie 

art.2.ust.1.pkt1 ustawy z dnia 11.09.2019r.   Prawo zamówień publicznych ( Dz. .U  z 2019r. poz. 2019 ) 

 

„Przegląd i naprawa dachu przy ul. Sikorskiego 15”  

                                                             (nazwa przedmiotu zamówienia) 

 

1.Oferujemy wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia za kwotę:   
 

Cena netto :    ……………………………zł. słownie: ………………………………  ….….….zł 

Podatek VAT: ………………………. zł. słownie: …………………………. ………..….… …zł 

Cena brutto: ………………………….zł.  słownie:………………………..….………….…… .zł 

Upust ustalony przez wykonawcę brutto w zł.  …………………słownie:  ………..……..……zł. 

Cena ofertowa brutto: ……..………zł.  słownie:  ………………………………………………zł 

 

2.Oświadczam, że: 

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem        

  niniejszego zamówienia , jeżeli przepisy nakładają obowiązek  ich posiadania,  

- posiadam wiedze i doświadczenie, 

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ………………………………… 

4. Na wykonane prace udzielam ………………….miesięcznej gwarancji licząc od dnia dokonania      

    odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń,  

5. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, zapoznałem się z zakresem i  

    rodzajem prac do wykonania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

1. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 



którym upływa termin składania ofert.  

2. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i     

      zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w  

      niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.    

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postepowania oraz spełniamy warunki udziału w       

       postepowaniu.  

 

Załącznikami do oferty są: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej potwierdzający, że Dostawca prowadzi działalność w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. (załącznik nr 2 Dostawcy), 

2)  Klauzula informacyjna ‘RODO” ( załącznik nr 3), 

3) Oświadczenie Dostawcy w zakresie wypełniania  obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( załącznik nr 4) 

4) Wzór umowy ( załącznik nr 5).  
 

 

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

         miejscowość, data                                                                                 podpis i pieczęć osoby upoważnionej               

                 do podpisywania oferty 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

                                                                                                                            nr ZS.3.331-6/2022 

                                                                                                                                

                               

    Załącznik nr 2 stanowi aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia- załącznik  Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego  

                                                                                                                        nr ZS.3.331-6/2022                                                                                                                                                         

 
Klauzula informacyjna „ RODO” 

 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp. tel. 67/256 40 76  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 jest Pan  Sławomir Kozieł  adres e-mail, iod@zs-krzyz.pl* 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zapytanie ofertowe- 

zakup oleju opałowego „  nr ZS.3.331-3/2021.z dnia 22.04.2021r.  prowadzone w oparciu 

o art. 2 ust1 pkt1 ustawy z dnia 11 stycznia 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy z dnia 11 

września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)    

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

mailto:iod@zs-krzyz.pl*


− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
 
 

 

 

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

        miejscowość, data                                                                         podpis i pieczęć 
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                                                                                                                       Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

                                                                                                                        nr ZS.3.331-6/2022 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

  

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.* 

 

 

 

 

 

 

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

        miejscowość, data                                                                             podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 REODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie 

                                                                                                     

 

                                                                     

                             
                                                                                                                        



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

                                                                                                                        nr ZS.3.331-6/2022 

 

 

Umowa nr ZS.3.332-…………/2022 

 

 

zawarta w dniu ……………. w Krzyżu Wlkp. na podstawie przeprowadzonego zapytania 

ofertowego na roboty budowlane polegające na przeglądzie i naprawie dachu. 

 

pomiędzy: Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim - Zespół Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp. NIP 763-20-92-218  

reprezentowanym przez: dyrektora – Dorotę Dziekan 

 

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a firmą:………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą  

 

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty 

wskazanej w art.2 ust1 pkt 1  ustawy  z dnia 11  września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych   

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane: 

1. zadanie remontowe polegające na przeglądzie całego dachu, wymianie i uzupełnieniu 

uszkodzonych  lub brakujących dachówek, podbiciu całej powierzchni folią 

paroprzepuszczalną oraz dociepleniu stropów wełną mineralną  przy ul. Sikorskiego 15 

w Krzyżu Wlkp. w terminie do 31.12.2022r. 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia (dostaw, usług lub robót budowlanych*) będących 

przedmiotem umowy  od dnia podpisania umowy tj. od………………….. 

Wyznacza się termin zakończenia (dostaw, usług lub robót budowlanych*) będących 

przedmiotem umowy do dnia …………….. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą i sztuką budowlaną, z 

materiałów własnych oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

uzgodnionym terminie. 



§4 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustalone w oparciu o 

złożoną ofertę cenową z dnia ………. (wpisać odpowiedni rodzaj dokumentu ustalającego 

wysokość wynagrodzenia) wynosi: 

wartość netto: …………zł. słownie: ……………………………………. 

podatek VAT 23% : ………..zł. słownie:……………………………….. 

upust ustalony przez wykonawcę brutto: …………zł. słownie:………….. 

wartość  brutto:………… zł. słownie:……………………………..……. 

§5 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4  rozliczone będzie na podstawie przedłożonej  

     i prawidłowo wystawionej/go faktury, rachunku przez Wykonawcę/Dostawcę.     

2. Zamawiający dokona zapłaty  w terminie wskazanym na fakturze/rachunku.        

    Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia   rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/        

      Dostawcy wskazany na fakturze/ rachunku.      

§6 

  Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

  zobowiązań  umownych: 

1.Wykonawca/Dostawca  zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu karę umowną za        

  odstąpienie     od  umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność  oraz za zwłokę    w    

dostarczeniu towaru na określony termin, w wysokości 10% wartości zamówienia. 

  2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy/ Dostawcy karę umowną za  

    odstąpienie od   umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 %  

     wartości  zamówienia. 

§7 

Termin gwarancji  

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie remontowe która wynosi 

………………..miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

§8 

1. Sprawy sporne w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony będą w pierwszej 

kolejności rozwiązywać polubownie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

3.  Jeżeli spraw spornych mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy    



       nie można będzie rozwiązać polubownie wówczas rozstrzygać je będą Sądy Powszechne     

    właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

Wykonawca                                                                                                       Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



                                                                                                                                  Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

                                                                                                                                 Nr ZS.3.331-6/2022 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Kalkulacja cenowa- roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu przeglądu oraz 

naprawy dachu na budynku szkoły. Kalkulacja obejmuje robociznę wraz z materiałami. 

 

Lp. zakres prac Cena jedn. wartość 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

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

        miejscowość, data                                                                             podpis i pieczęć 

 

 


