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 Załącznik Nr 3 

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

            o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro 

 netto w  Urzędzie Gminy Rudniki                                                                                        

 

 

Znak sprawy PRG.041.1.2019 

 

                                                             Rudniki 25.07.2019 

  

 (nazwa i adres wykonawcy) 

  

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta 

I. Zapytanie cenowe: 

I.1. Zamawiający: Gmina Rudniki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki tel.: 34/ 35 95 072, fax: 

34/ 35 95 013, NIP 576-14-95-213, e-mail: gmina@rudniki.pl. 

Zaprasza do złożenia ofert na: Remont Sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie 

I.2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest remont Sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w 

Dalachowie. Wymiary sali: dł. 25,3 m / szer. 9,3 m / wys. 4,7 m. Prace remontowe dotyczące remontu Sali spotkań 

obejmują: 

o Wykonanie sufitu podwieszanego o powierzchni 338,25 m2,  

o wykonanie elementów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (belki i filary) o powierzchni      

32,53 m2,  

o wykonanie ścinki działowej z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia 37,87 m 2,  

o montaż drzwi wewnętrznych o powierzchni 2,60 m2,  

o roboty malarskie – malowanie sufitu 381,32 m2, 

o roboty malarskie – malowanie ścian 391,82 m2 

o montaż oświetlenia LED – 67 szt.  

Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin sali przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym. 

I.3..Termin realizacji zamówienia: wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.10.2019 r. 

I.4. Okres gwarancji: okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 24 m-ce. 

I.5..Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę sporządzoną na niniejszym formularzu ofertowym (załącznik nr 3) należy 

przesłać lub osobiście doręczyć do Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A lub drogą elektroniczną 

w formie skanu na adres e-mail: promocja@rudniki.pl do dnia 05.08.2019 r. do godz. 15:00. Oferta winna być 

podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

I.6. Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r. godz. 9:00 
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I.7. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót oraz 

otrzymania przez Zamawiającego faktury.  

1.8. 0soba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Małgorzata Kędzia, Adam Wiktor tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-

mail: promocja@rudniki.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Rysunki poglądowe 

2. Przedmiar 

Sporządził/a: Małgorzata Kędzia 

 

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

Podpis osoby dokonującej zamówienia – pieczątka                          podpis  kierownika Zamawiającego                                                                         

II. Oferta cenowa : 

lI.1. Nazwa wykonawcy……………………………………………….……...………………….… 

II.2. Adres wykonawcy............................................................................................................. 

II.3. NIP................................................................................................................................... 

II.4. Regon.............................................................................................................................. 

II.5. Nr rachunku bankowego.................................................................................................. 

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 Cenę netto………………………….zł ( słownie złotych)......................................................... 

 Podatek VAT ...................... ……zł ( słownie złotych )........................................................... 

 Cenę brutto……………………….zł ( słownie złotych )........................................................... 
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II.7. Do niniejszej oferty cenowej przedkładam kosztorys ofertowy.  

II.8. Okres gwarancji ............................................................................................................... 

II.9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

II.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia........................................................ 

II.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

                      

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

Data, podpis, pieczątka oferenta 
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Klauzula informacyjna z art. 13 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  Wójt Gminy Rudniki 

                                                      ul. Wojska Polskiego 12A 

                                                      46-325 Rudniki; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Joanna Dwornik iod@rudniki.pl, tel. 34 3595072 w.11 

*; 

 Pani  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą: Remont Sali spotkań w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie, prowadzonym 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Rudniki; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

− 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. 

 

……….………………………… 
       /data, podpis kandydata/  

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
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** 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. 

 


