
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.01.2019r. 

Formularz ofertowy 

Nazwa i adres wykonawcy (dostawcy): ………………………………………………………. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym za 

wynagrodzeniem w wysokości : 
 

L.p. Określenie 
Rodzaj przesyłki 

Waga przesyłki Ilość 

(szt.)¹ 
Cena 

jednostkowa 

brutto² 
 

Wartość brutto³  

1 2 
 

3 4 5 6  

1. Przesyłka listowa nierejestrowana, 

ekonomiczna, gabaryt A,                      
w obrocie krajowym  
( tzw. list zwykły) 

do 50 g 30    

ponad 50 g do 100 g 10    

ponad 100 g do 350 g 10    

2. Przesyłka listowa nierejestrowana, 

ekonomiczna, gabaryt B, 
w obrocie krajowym  
(tzw. list zwykły) 

do 50 g 10    

ponad 50 g do 100 g 10    

3. Przesyłka listowa  
nierejestrowana , priorytetowa, 

gabaryt A, 
w obrocie krajowym  

do 50 g 20    

ponad 50 g do 100 g 10    

ponad 100 g do 350 g 5    

4. Przesyłka listowa  
rejestrowana, ekonomiczna, gabaryt 

A, 
w obrocie krajowym  
(tzw. zwrotne poświadczenie 

odbioru) 

do 50 g 50    

ponad 50 g do 100 g 20    

ponad 100 g do 350 g 100    

5. Przesyłka listowa 
rejestrowana, priorytetowa, gabaryt 

A,                   
w obrocie krajowym  ( polecony) 
 

do 50 g 100    

ponad 50 g do 100 g 20    

ponad 100 g do 350 g 130    

Ponad 500g do 1000g 2    

6. Przesyłka listowa  
rejestrowana, priorytetowa, gabaryt 

B, 
w obrocie krajowym  

do 50 g 10    

ponad 50 g do 100 g 1    

ponad 100 g do 350 g 1    

7. Przesyłka listowa 
rejestrowana, w obrocie 

zagranicznym( tzw. zwrotne 

poświadczenie odbioru) 

do 50 g 20    

ponad 50 g do 100 g 10    

8. Paczka pocztowa, ekonomiczna, 

gabaryt A w obrocie krajowym 
ponad 1 kg do 2 kg 1    

ponad 2 kg do 5 kg 1    

9. Zwrot przesyłek listowych 
rejestrowanych, gabaryt A,                     

w obrocie krajowym 

do 50 g 5    

ponad 50 g do 100 g 5    

                                                                                                                                   Razem  

 

 
¹ Liczby wpisane w kolumnie 4 stanowią szacunkową średnią ilość przesyłek nadawanych przez Zamawiającego w okresie 
12 m-cy. 
² Ceny wpisane w kolumnie 5 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy.  
³ Iloczyn pozycji z kolumny 4 i 5. 
 



 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  

zastrzeżeń. 

W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/my się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  

1 ............................................................................................................................................  

2 ............................................................................................................................................  

3 ............................................................................................................................................  

 

 .................... dnia ................  

           

 …………………………………..                                               …………………………..   
pieczęć wykonawcy                                                                      podpis osoby uprawnionej 
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Klauzula informacyjna związana z wystąpieniem o zapytanie ofertowe do firm 

zewnętrznych 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – 

dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wieruszowie jest Sławomir Mazur (tel. 727 931 623, email: slawek6808@op.pl) 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu związanym 

z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy 

na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli 

uprawnionych organów. 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz 

podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe mogą być przekazywane 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom , z którymi 

MGOPS w Wieruszowie ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

w myśl art. 20 RODO oraz nie będą profilowane. 

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją 

i wykonaniem ewentualnej umowy. [można wskazać dokładny okres np. 5 lat od zakończenia 

trwania umowy, 1 miesiąc od zakończenia rozpatrywania ofert etc. – ważne, aby był to okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w myśl art. 5 ust. 1 lit. e RODO] 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 
…………………………..,dnia…………………………………                                                                                                                         
                                                                                                                                                      …………………………………………… 

                                                           (czytelny podpis)  
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Oświadczenie wymagane od 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.* 

 
 
...................……,dnia..........................                                              .......................................... 

                                                                                                              ( czytelny podpis ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 wyłącznie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


