
OFERTA CENOWA- noclegownia 

Zamawiający: 

Nabywca: Gmina Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, NIP: 6492280007. 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-421 Włodowice, u. Krakowska 26. 

 

imię i nazwisko/nazwa wykonawcy: 

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

miejsce zamieszkania/siedziba wykonawcy: 

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

NIP: 

……………………………………………………………………………………………… 

Regon: 

……………………………………………………………………………………………… 

nr rachunku bankowego 

……………………………………………………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 19.01.2021 roku o treści ”ZAPYTANIE OFERTOWE- 

NOCLEGOWNIA” oferuję wykonanie  przedmiotu zamówienia za: 

 

 cenę brutto …...….. zł (słownie złotych…………………..) za 1 dzień pobytu 1 osoby w 

czasie doby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 

27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. 

Oświadczam, iż akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone w zapytaniu 

cenowym.  

Jednocześnie akceptuję, że podczas sporządzenia i ogłoszenia wyników postępowania ofertowego 

zostaną podane do publicznej wiadomości następujące dane każdego z oferentów: imię i nazwisko/nazwa 

oraz miejsce zamieszkania1/siedziba. 

 

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

(miejscowość i data)                                      (podpis Wykonawcy) 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW 

 
Zamawiający: 

Nabywca: Gmina Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, NIP: 6492280007. 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-421 Włodowice, u. Krakowska 26. 

 

 
 

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone zapytaniu cenowym z dnia 

19.01.2021 r., którego przedmiot stanowi udzielenie schronienia w postaci miejsca  

w schronienia w postaci miejsca  w noclegowni  zgodnie z obowiązującymi standardami. 

Osoby pochodzą z terenu gminy Włodowice. 

 

 

 

………………………………………………… 
               Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



II. Klauzula informacyjna  

zamówienia publiczne 

Zgodnie 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

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

Włodowicach, z siedzibą 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26,  

tel. 34 3153049, e-mail: gops@gopswlodowice.pl  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iodo@gopswlodowice.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i 

mężczyzn) z terenu Gminy Włodowice. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019. Z póżń. zm.), dalej 

„ustawa 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 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy ustawa Pzp 

6. 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 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

8. 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 

9. 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 
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