
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
 nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 16 grudnia 2019 r. 

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

                                                                                    miejscowość, data 
Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa Wykonawcy............................................................... 
Adres Wykonawcy ............................................................... 
Adres do korespondencji ..................................................... 
Nr telefonu……...................................................................... 
NIP ....................................................................................... 
REGON ................................................................................ 
e-mail……………………………………………………………………………... 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  
ul. Mikołaja Reja 67 B  
16-400 Suwałki 

                                

 
CEN.II.2140.62.2019      FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 16 grudnia 2019 r. (nr CEN.II.2140.62.2019) na zakup i dostawę do Zamawiającego  
nowych sześciu tabletów, nowych czterech jednakowych zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + klawiatura), nowego 

urządzenia wielofunkcyjnego oraz 20 licencji oprogramowania biurowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych 
przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
Część I 
 

Pozycja Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 
Nazwa 

producenta 
i modelu 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość  
netto 

Podatek 
Wartość 
brutto stawka 

VAT % 
kwota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz. 1 TABLET szt. 6       

 



Część II 

Pozycja Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 
Nazwa 

producenta 
i modelu 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość  
netto 

Podatek 
Wartość 
brutto stawka 

VAT % 
kwota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz. 1 
ZESTAWY 

KOMPUTEROWE szt. 4       

 

Część III 

Pozycja Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 
Nazwa 

producenta 
i modelu 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość  
netto 

Podatek 
Wartość 
brutto stawka 

VAT % 
kwota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz. 1 
URZĄDZENIE 

WIELOFUNKCYJNE szt. 1       

 

Część IV 

Pozycja Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 
Nazwa 

producenta 
i modelu 

Cena  
jednostkowa 

netto 

Wartość  
netto 

Podatek 
Wartość 
brutto stawka 

VAT % 
kwota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poz. 1 
OPROGRAMOWANIE 

BIUROWE lic. 20       

 

 

Wartość brutto słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



1. Termin wykonania zamówienia do 27 grudnia 2019 roku do godziny 11.00. 
2. Wyrażamy zgodę na opłacenie faktury przelewem w terminie do 31 grudnia 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę wraz ze 

sprzętem, tj. do 27 grudnia 2019 roku do godziny 11.00. 
3. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i jeśli nasza oferta zostanie 

wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy według warunków określonych w ww. załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
5. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr …….. 
6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty1:  

1) ..................................................................................... 
2) ..................................................................................... 
3) ..................................................................................... 
4) ..................................................................................... 

1 odpisy dokumentów lub ich kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w 
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji 
działalności gospodarczej lub osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.   
 
                                                                                             

 

 
                                                                                                                     ...............................................................                                                                                                                                                        

podpis 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 Wykonawcy będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji obowiązku wynikającego  
z Zarządzenia nr nr 20/2019 Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 8 listopada 2019 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 30 000 euro, w związku z art 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 867 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. Wykonawcy przysługuje prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
9. Wykonawca może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). 
10. Wykonawca przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa 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 


