
załączniki nr 1 do zapytania ofertowego  

sprzedaż 86 sztuk różnych gatunków z działki ewidencyjnej 411 Wierzchowice  

 

 

 

 

 

……………………………… 

(nazwa, siedziba, nip, regon wykonawcy ) 

 

 

 

 

  Wójt Gminy Krośnice 

                                                                                      ul. Sportowa 4 

                                                                                     56 – 320 Krośnice 

 
Dotyczy zapytania ofertowego: sprzedaż 86 sztuk drzew stanowiących złomy i wywroty oraz 

martwe na pniu wraz z wycinką i usunięciem, znajdujących się na nieruchomości będącej we 

władaniu Gminy Krośnice (działka geodezyjna nr 411 obręb Wierzchowice). 

 

1. Oferuję za zakup pozyskanego drewna (po uwzględnieniu kosztów związanych z wycinką, 

załadunkiem, karczu pni i uprzątnięcia terenu): 

     Kwota netto (w zł) za całość masy pozyskanego drewna: ......................................... 

     Stawka podatku VAT 23% i podatek VAT w kwocie ......................... 

 

     Kwota brutto (w zł) za całość masy pozyskanego drewna: ......................................... 

Kwota brutto słownie ………………………………………………………………………….. 

 

2. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie do                 

     7 dni od dnia zawiadomienia. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, oraz dysponuje potencjałem technicznym do 

     wykonania prac w przedmiocie i zakresie zamawianej usługi. 

4. Oświadczam, że osoby, które będą dokonywać wycinki drzew (co najmniej dwóch pilarzy) 

     posiadają stosowne kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. 

 

 
Data ………………………… 

                                                                             

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

                                                                                                (czytelny podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy ) 

 

 

 

 

Do niniejszej oferty załączam czytelnie podpisaną klauzule informacyjną dotyczącą RODO 

 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

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 dla wykonawcy będącego osobą 

fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, 

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego:  

   administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krośnice z/s przy ul. Sportowej 4  

56-320 Krośnice 

   inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Krośnice jest Pan Aleksander Ziobro e-mail 

inspektor.enigma@gmail.com tel. 692 451 487; 

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem zapytania ofertowego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 

   posiadają Państwo: 

−      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 Państwu: 

−      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.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą RODO 

 

 
Data ………………………… 

                                                                             

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

                                                                                                (czytelny podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy ) 

 

mailto:inspektor.enigma@gmail.com

