
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT  zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 
 

Poznań, 25.05.2020 r. 
 

 
Znak sprawy: CTK.BR.2242.141.2020 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT z siedzibą w Poznaniu ul Gdańska 2 zaprasza do 
złożenia ofert na: 
 

1. Przedmiot zamówienia: Druk na płycie Dibond 3 mm (rdzeń w kolorze czarnym, 
powierzchnia srebrna) o wymiarach 50x70 cm, druk 4+0 

Ilość sztuk: 15 

oraz dostawa do siedziby Zamawiającego do dnia 3.06.2020. 

2. Termin realizacji zamówienia: 3.06.2020 
3. Kryteria oceny ofert z opisem: najniższa cena 
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu określonym przez 

zamawiającego, z uwzględnieniem następujących danych: 

1) nazwa wykonawcy; 
2) adres wykonawcy; 
3) NIP wykonawcy; 
4) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę 

brutto; 
5) warunki płatności; (minimum 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku ) 
6) inne istotne warunki wykonania zamówienia; 
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnosi do niego zastrzeżeń. 
8) Oświadczenie, że wykonawca wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany 

w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu2 . 

 

5. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.05.2020 r. do g. 10.00 w wersji 
elektronicznej na adres e-mail: ekspozycja@trakt.poznan.pl 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Pikuła, Maksym Kempiński 
7. Zamawiający odrzuci oferty złożone bez podpisu. 

                                                           
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) 

2 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, winien treści niniejszego oświadczenia 
przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’ 
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8. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 

 
 
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 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w 
Poznaniu; 

• Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT: 
iod@trakt.poznan.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze zapytania 
ofertowego; 

• 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” oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
ogólnych.   

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

• 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. 
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Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................  

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu): 

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

Numer telefonu: ................................., nr faksu: .................................. 

NIP: ......................................................... REGON: ......................................................... 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Druk na płycie Dibond 3 mm (rdzeń w kolorze czarnym, 
powierzchnia srebrna) o wymiarach 50x70 cm, druk 4+0, ilość sztuk: 15 oraz dostawa do siedziby 
Zamawiającego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oferujemy wykonanie 
zamówienia za: 

 
Cena całkowita netto  .................................................... zł 

Cena całkowita brutto  .................................................... zł 

Słownie (cena brutto): 

…………………………………………………………………………………………… 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Ofertę składamy na podstawie informacji i wymagań zawartych w  zapytaniu ofertowym, 
do którego nie wnosimy zastrzeżeń; 

2. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w dokumentacji Zapytania; 
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty związane realizacją 

zamówienia. 
4. Złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.  
5. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
przedmiotowym postępowaniu4 . 

6. W sprawach nieuregulowanych Zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

 

............................    ................................................................ 
miejscowość, data     imienne pieczęcie oraz podpisy osób 
      uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

                                                           
3 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) 

4 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, winien treści niniejszego oświadczenia 
przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’ 


