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Bystrzyca Kłodzka,………………………………. 
WPK.2630.001.2022.OIK 

 
OFERTA    CENOWA 

 
 
 
.......................................................................... 
nazwa  i  adres  siedziby  Oferenta 
 
..........................................................................                                  
numery  telefonów   
 
..........................................................................                                  
email                                                                                   
.................................       ..................................                                  
NIP                                              REGON                                            
 

                                                                                                                                         

W  nawiązaniu  do  zaproszenia  z  dnia ……………….. r. w sprawie złożenia oferty cenowej na:  

,,Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka”, dalej zwaną Bystrzycką Komunikacją Autobusową. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:  

 

Cena za  1 wozokilometr ….…… 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym rozsądny zysk, w rozumieniu art. 52 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 

wynoszący……….% 

 

- cena …………… za 1 wozokilometr x 149 975,50 wozokilometrów (szacunkowo za 11 m-cy  

przewozów w dni robocze, rozumiane jako dni nauki szkolnej) wynosi:…………......................….…….zł  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….…)  

 
 
 
 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 14 września 2022 r. do dnia 13 lipca 2023 r. 
 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotowego zamówienia. 

 
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 
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4.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres 
…….………………………………………………………………………………………………….…………… 

                      …………………………………………………………………………………………………………………… 
                      Tel: …………….………………..……….email:………………………….………………………………………. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Oświadczamy, ze projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 

 
Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera  …….….. kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
                                                                     /podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
                                                                                                 w  imieniu Oferenta/ 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1.Administratorem danych osobowych  jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, z siedzibą w Urzędzie 
Miasta  i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; 
 2.W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z 
przetwarzaniem  danych  przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: 
iodumig@bystrzycaklodzka.pl, pod nr tel. 74 8 117 659, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: 
Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka; 
 3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadania: , w tym również  na 
potrzeby wypłaty należnego wynagrodzenia na podany rachunek bankowy  na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych mają osoby upoważnione przez Administratora 
Danych Osobowych oraz podmioty i osoby upoważnione na mocy przepisów prawa. 
 4.Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od ww. podstaw, w związku  z 
dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. 
6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy )  prawo do 
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
7.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej. Dane osobowe będą mogły być 
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 
8.Przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy ) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9.Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 
przetwarzanie wynika z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika  z 
przepisu prawa niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji 
umowy. 
10.Przysługuje Panu/Pani ( Wykonawcy ) prawo wycofania zgody  w  dowolnym  momencie  w 
zakresie, w jakim  dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, 
bądź adres        e-mailowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
                                                                     /podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
                                                                                                 w  imieniu Oferenta/ 
 
 


