
Projekt „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” 
nr POWR.03.05.00-00-Z202/17 

 

Załącznik nr 1 
OFERTA WYKONAWCY 

 
 
Nazwa Wykonawcy: 
 
Adres Wykonawcy: 
 
Nr telefonu:  
E-mail: 
 
skierowana do: 

POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych  
z zakresu: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM  w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 
„Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
A. Cena netto 

................................................................. PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 

B. Podatek od towarów i usług VAT (jeżeli dotyczy) 

................................................................. PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 

C. Kwota brutto (A+B) 

……........................................................... PLN 

(słownie złotych .............................................................................................................................) 
 
 

Oświadczamy, że osoby realizujące przedmiot zamówienie w imieniu Wykonawcy posiadają wyższe 
wykształcenie oraz doświadczenie w wymiarze nie mniej niż 2 lat w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu 
projektowania sieci i instalacji w technologii BIM osób dorosłych z uwzględnieniem aspektów nauczania 
akademickiego oraz nie pozostają w stosunku zatrudnienia z Zamawiającym. 
 

 
 
 

 
 

 .............................................................................. 
 (czytelny podpis osoby składającej ofertę) 
 

 



Projekt „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” 
nr POWR.03.05.00-00-Z202/17 

 

Klauzula informacyjna 

 
wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane 
dotyczą, 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 
25-314 Kielce 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan mgr Jan Baranowski, kontakt: 
j.baranowski@tu.kielce.pl, 41 34 24 367 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM 
prowadzonym w trybie zamówienia do 30 000 tys. euro, art. 4 pkt 8 Pzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z 
zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 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 i czytelny podpis) 
______________________ 
** 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. 


