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......................................                                                                                                   Załącznik nr 1 
Pieczęć firmowa                                                                                                                            

 
 

Formularz ofertowy 
 

do konkursu ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego 
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie 

 
 
................................................................................................................................................................ 
Nazwa firmy 

................................................................................................................................................................ 
Adres siedziby 

................................................................................................................................................................ 
Dane kontaktowe (tel., fax, e-mail) 

......................................                           .......................................                      ....................................... 
NIP                                                                                                          REGON                                                                                       KRS 

................................................................................................................................................................ 
Osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta (imię, nazwisko, nr tel.) 

 

          Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego  
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie,  niniejszym składamy ofertę 
na prowadzenie sklepiku w kwocie: 
 

Obiekt Cena netto 

Sklepik w III Liceum Ogólnokształcącym -  47,32 m²  

 

Oświadczenia: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, którego dotyczy oferta, a także wymaganiami 

nam stawianymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

2. Ponadto oświadczamy, że akceptujemy w pełni warunki umowy (Załącznik nr 2 – projekt umowy) oraz 

zakres powierzonych nam czynności. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku 

wybrania naszej oferty. 

 
 
......................................                                                                                   .......................................                  
miejscowość, data                                                                                                                                                                     podpis osoby uprawnionej   

 
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
2 (AZSO nr 2) z siedzibą przy ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów. 

2. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) w AZSO nr 2 w Chor-
zowie jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl. 

3. AZSO nr 2 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na prowadzenie sklepiku szkolnego w siedzibie Administratora danych. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
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5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji.  

7. W związku z przetwarzaniem przez AZSO nr 2, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO  

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jendnakże konieczne do udziału w 
postępowaniu. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
       
       Zapoznałam(-em) się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej: 

 
 
......................................                                                                                   .......................................                  
miejscowość, data                                                                                                                                                                     podpis osoby uprawnionej   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


