CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 87 5657858
e-mail: cen@cen.suwalki.pl
cen.suwalki.pl
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 4 grudnia 2018 r.

…………………………...………….
miejscowość, data
CEN.II.2140.52.2018
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy...............................................................
Adres Wykonawcy ...............................................................
nr telefonu……......................................................................
NIP .......................................................................................
e-mail…………………………………………………………………………….....
Dane dotyczące zamawiającego:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. M. Reja 67 B
16-400 Suwałki
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2018 r. (nr CEN.II.2140.52.2018) na usługę
poligraficzną polegającą na wydrukowaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego druków firmowych
z nadrukiem, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez
Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem:
Cena Wartość
Wartość
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
j.m. Nakład
Podatek
netto
netto
brutto

1.

Lp.

2.

Druk firmowy A4 z jednokolorowym
nadrukiem w kolorze granatowym Panton 294C lub jednokolorowym
nadrukiem w kolorze granatowym na
papierze barwionym w masie (wzór egz.
nadruku stanowi załącznik nr 2a),
druk offset, kolor papieru ecru
matowy, gramatura 120 g/m2, ilość
10000 sztuk, druk jednostronny

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Druk firmowy A4 z jednokolorowym
nadrukiem w kolorze granatowym Panton 294C (wzór nadruku stanowi
załącznik nr 2b), druk offset, kolor egz.
papieru biały (wysoka intensywność
bieli), gramatura 80 g/m2, ilość 1000
sztuk, druk jednostronny

10000

Nakład

Cena
netto

Wartość
netto

Podatek

Wartość
brutto

1000

Razem:
………………….………................................

zł

brutto

(słownie złotych: …………………….………………………………………………………
tym należny podatek VAT.

…………………………………………………………………..………………………………….), w

1. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2018 roku.
2. Do ofert dołączamy próbkę papieru w kolorze ecru: druk poz. 1.

3. Wyrażamy zgodę na opłacenie faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury
zamawiającemu.
4. Akceptujemy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
5. Akceptujemy ogólne warunki umowy.
...............................................................
podpis i imienna pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Klauzula informacyjna1:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja
Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa dyrektor Centrum.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres inspektor@cen.suwalki.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach następuje na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1).
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych Centrum
w Suwałkach tj. przetworzenie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
5. Dane osobowe Wnioskodawcy będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji obowiązku wynikającego
z Zarządzenia nr 25/2016 Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla
zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5000 euro,
w związku z art 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077
z późn. zm.).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji prawnie uzasadnianego celu.
7. Dane osobowe zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona
zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Wnioskodawca może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym).
10. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezes UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zapoznałem/am się z powyższą klauzurą informacyjną i akceptuję ją. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych na zasadach określonych powyższej.

...............................................................
podpis i imienna pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

1

dotyczy wyłącznie osób fizycznych

