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

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

         Załącznik nr 1 

                         
                        ZPNOS.6.2022 

 
 
 

  ........................................................ 
(data i miejscowość) 

 

                                       O f e r t a 
 

 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 
PLN prowadzonego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Luzino Nr 1B/2021 z dnia 4 stycznia 2021 
roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
130 000 PLN” jest: 

„Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: obrębu 

Luzino, obrębu Dąbrówka, obrębu Kębłowo w miejscowości Kochanowo i obrębu Robakowo w 

miejscowości Sychowo w gminie Luzino” 

 
Wykonawca:………………………………………………..……………………………………………. 

Zarejestrowana dokładna nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................... 

Numer telefonu ..................................................... 

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

NIP........................................................................ 

REGON................................................................. 

1. Podejmuję się wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy i 
zapytaniu ofertowym.  

2. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:  

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka, w zakresie 
działki nr 85/41 położonej w  obrębie geodezyjnym Dąbrówka, w miejscowości Dąbrówka, gm. 
Luzino  
 
 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  

Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo 

(wsie Kębłowo i Kochanowo) w zakresie działki nr 306/28 położonej w obrębie geodezyjnym 

Kębłowo, w miejscowości Kochanowo, gm. Luzino    

 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  
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Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

 

 

   zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny 

Luzino) w zakresie działek nr 564, 831/10, 830, 829, 120/4 położonych w obrębie 

geodezyjnym Luzino, w miejscowości Luzino, gm. Luzino 

 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  

Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

   zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny 

Luzino) w zakresie działki nr 701/3 położonej w obrębie geodezyjnym Luzino w miejscowości 

Luzino, gm. Luzino 

 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  

Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

    zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo 

(obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w  

zakresie działek nr: 210/22 i 210/23 położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, w 

miejscowości Sychowo, gm. Luzino 

 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  

Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

   zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny 

Luzino) w zakresie działki nr 1257 położonej w obrębie geodezyjnym Luzino, w miejscowości 

Luzino, gm. Luzino 

 

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

W tym VAT %................ tj. ..................  zł  

Netto  złotych ……………………. (słownie:…………………………………………………………………….  

..................................................................................................................................................................)  

 

3. Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
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4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, iż: 
1) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, projektem umowy, zapytaniem ofertowym i 

nie wnosimy do  nich żadnych zastrzeżeń; 
2) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
3) zapoznaliśmy się z zakresem prac, oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz  wykonania umowy 
4) podane ceny ofertowe są adekwatne do zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

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

(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Klauzula informacyjna 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Luzino z siedziba w Luzinie 84-242, ul. Ofiar 

Stutthofu 11, reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino. 

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą 

być udostępniane w zakresie niezbędnym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych 

Osobowych.  Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej 

realizującym zadania związane z przedmiotem prowadzonego postepowania administracyjnego. 

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c i e Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO). 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich 

poprawienia lub uzupełnienia. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o 

odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej 

samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ma 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Żądanie takie lub sprzeciw 

będzie mogło być zrealizowanie jedynie w przypadku, gdy nie będzie sprzeczne z przepisami prawa lub 

nałożonymi na Administratora danych obowiązkami wynikającymi ze szczególnych przepisów prawa. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń, co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 

osobowych.  

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych, do którego osoba, której dane 

dotyczą może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor ochrony 

danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com. 

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu 

przetwarzania, chyba, że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 
  

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

(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

mailto:inspektor.abi@gmail.com

