
Załącznik nr 1 do zapytania oferowego 

SFZ.061.3.2020 

                                                            

….................................. dnia.............. 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śl. 

ul. Bogumińska 4 

44-300 Wodzisław Śl. 

 

 

      OFERTA 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław 

Śląski oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisław Śląski 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………………………. 

adres:……………………………………………… 

nr tel: ………………………………..,  

e-mail: ………………………..……………………….. 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia  

za łączną kwotę netto.......................... zł, brutto: ................................. zł  

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

 

- w tym etap 1 kwota netto.......................... zł, brutto: ................................. zł  

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

 

- w tym etap 2 kwota netto.......................... zł, brutto: ................................. zł  

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

 

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

 

3. W załączeniu przedstawiam stosowne referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie 

formułowania polityk rozwoju regionalnego i loklanego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis(y)          

 



 

 

Klauzula informacyjna: 

 

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 (dalej RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia 

Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 

Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest 

poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. 

Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z IOD 

mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania 

archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu : 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                          

.………………………………………. 

(podpis i pieczątka) 

 


