
Załącznik nr 1  

……………………………………………. 
        (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ  
dla zadania pn.: 

„Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz przeniesienie numerów telefonicznych 

obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu” 

 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: 

(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 

NIP:      .......................................... 

REGON: .......................................... 

Tel:      .......................................... 

e-mail: ......................................... 

Osoba do kontaktów:............................................................................. 

 

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia propozycju cenowej, niniejszym składamy propozycję 
cenową następującej treści: 

 
Łączna cena brutto abonamentu miesięcznego dla wszystkich 16 numerów:…………… 

(słownie: ……………………………….…………………….…..) 

Łączna cena brutto abonamentu miesięcznego dla jednego numeru:……………  

(słownie: ……………………………….…………………….…..) 

 

 

1. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie warunki 
zapytania, 

 
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie 
z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz.   1954,   

2245, 2354) 
 

3. Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
 

4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na warunkach sprecyzowanych w zapytaniu 

ofertowym i ofercie. 
 



5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*1 

 

……………………………….., dnia ………………… 2019 r. 

       

 

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

                                                                             (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)                    

______________________________ 

1 1) 
rozporządzenie 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).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

                                                           
1 1) 

rozporządzenie 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).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


