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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

„Usługa dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla AMW Hotele Sp. z o.o. 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

Adres siedziby Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………… mail : ……………………………………….. 

KRS: ……………………………………… 

Regon: ……………………………………. 

NIP: ……………………………………….. 

Osoby upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: 

..............................................................................adres e-mail: ………………………………………. 

„Usługa dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla AMW Hotele Sp. z o.o.”, składamy 

wycenę realizacji zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowo-cenowym. 

OFERTA DOSTAWCY 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe „Usługa dostawy artykułów biurowych i papierniczych 

dla AMW Hotele Sp. z o.o.” zgodnie z wymaganiami w nim określonymi, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym z formularzem ofertowo-cenowym. za cenę : 

 
netto w wysokości: ……………………………zł 

słownie netto ………………………………………………………………………………… 

brutto w wysokości: ……………………………zł 

słownie brutto: ………………………………………………………………………………… 

Stawka podatku VAT : …………% 

Oświadczamy, że: 

1. Gwarantuję (my)* wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w postępowaniu 

przetargowym.  

2.   Oświadczam (-my)*, że jestem (jesteśmy)* czynnym płatnikiem VAT. 

      3.   Oświadczam (-my)*, że wyrażam (-my)* zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby    

           przedmiotowego postępowania prowadzonego przez AMW HOTELE Sp. z o.o. 

4.    Oświadczam (-my)*, iż zapoznałem/am (zapoznaliśmy)* się z zapoznaliśmy się z warunkami   

       realizacji zamówienia, dokumentacją przetargową  wszystkimi załącznikami, w szczególności ze   

       Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia i Wzorem  umowy. 

.     5.   Oświadczam (-my)*, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i  

            realizacji przedmiotu zamówienia       

     6.    Oświadczam (-my)*,  iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się   

       zawrzeć z Zamawiającym umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

     7. Oświadczam (-my)*,  ze nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym . 

 

*dostosować zgodnie z formą prawną 

 

 



Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

 

 

 ...............................................                                ..................................................................................................                                              
miejscowość, data                                                            (podpis osób/osoby upoważnionych/nej do reprezentacji) 

                                                            

 

       .................................. , dnia ......................                       .............................................................. 

                                                                                     (podpis osób/osoby upoważnionych/nej do reprezentacji) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej: Rozporządzenie lub RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW Hotele Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-
906 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
zakresie działania AMW Hotele Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@amwhotele.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postępowania związanego z 
zapytaniem ofertowym „Usługa dostawy artykułów biurowych i papierniczych dla AMW Hotele 
Sp. z o.o.” 

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w 
Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, 
musi Pani/Pan skontaktować się z Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim 
zakresie chce Pani/Pan realizować. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres i w zakresie, 
wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w 
interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest AMW 
Hotele Sp. z o.o., na podstawie przepisów prawa; 

 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest AMW 
Hotele Sp. z o.o., na podstawie stosownych umów zawartych z Spółką, tj.: 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
8. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w 

szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 

  .................................. , dnia ......................                      .............................................................. 

                                                                                         (podpis ) 
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