
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

1. Dane  składającego  zapytanie  ofertowe: 

LS Airport Services S.A. 

ul. J. Gordona Bennetta 2B 

02-159 Warszawa  

 

2. Dane Wykonawcy odpowiadającego na zapytanie ofertowe: 

1) Firma:     …………………………. 

2) Adres:      ..………………….…… 

3) Tel.:    …………………………. 

4) Fax.:   …………………………. 

5) E-mail:         …………………………. 

6) NIP:         …………………………. 

7) Adres www:  ………………………… 

 

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z  dnia …………… r., przedstawiam/ przedstawiamy poniższe 

warunki cenowe w kwocie netto *: 

………………………………………..………….. 
 

(* w przypadku braku możliwości wskazania ceny jednostkowej, z uwagi na specyfikę lub charakter przedmiotu postępowania, 

dopuszcza się przedstawienie warunków cenowych w formie odrębnego podpisanego dokumentu; w przypadku zapytania 

ofertowego dopuszczającego etap tzw. dialogu technicznego ostateczne warunki cenowe mogą zostać przedstawione po tym 

etapie)    

4. Informacja o terminie ważności przedstawionej oferty. 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia ………………………. 

5. Załączniki: 

• Oświadczenia Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. 

postępowania na zakup towarów/usług (zgodnie ze wzorem); 

• Pisemna zgoda Wykonawcy na przetwarzanie przez LS Airport Services S.A. danych 

osobowych, których jest on właścicielem, na potrzeby postępowania. 

 

 

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

Miejscowość i data                                               Czytelny podpis  osoby   upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 



Oświadczenie Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport Services S.A. 

postępowania na zakup towaru/usług……… (poufność) 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując (firma Wykonawcy)…………….. oświadczam że: 

 

1. Za stanowiące tajemnicę w rozumieniu niniejszego oświadczenia uznaję wszelkie informacje 

przekazane przez LS Airport Services S.A., a udzielone i ujawnione w związku z uczestnictwem w 

niniejszym postępowaniu; 

2. Przekazane informacje udzielone są wyłącznie do wiadomości (firma Wykonawcy)…………….., tylko 

na potrzeby uczestnictwa w niniejszym postępowaniu w związku z czym zobowiązuję się do 

zachowania tych informacji w tajemnicy i nie ujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej. 

3. Wszelkie informacje w formie pisemnej lub elektronicznej nie mogą być przez (firma 

Wykonawcy)……………  kopiowane, bądź powielane w inny sposób bez wyraźnego pisemnego 

pozwolenia LS Airport Services S.A. 

 

Ograniczenia i zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia nie obejmują informacji, które: 

− były powszechne i ogólnodostępne wcześniej niż je Wykonawca uzyskał, 

− muszą zostać ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące normy prawa lub uprawnione 

żądanie właściwych organów lub sądów, 

− stały się publiczne i ogólnodostępne po ich uzyskaniu, przy czym Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za ich ujawnienie. 

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy przystępującego do prowadzonego przez LS Airport 

Services S.A. postępowania  

na zakup towaru/zlecenia usługi  ………… (ochrona danych osobowych) 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując (firma Wykonawcy)…………….. niniejszym oświadczam, że: 

1. Działając jako administrator danych osobowych przekazuję dane osobowe osób fizycznych 

spółce LS Airport Services S.A. jako podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby postępowania 

ofertowego i oświadczam, że wypełniłem wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio uzyskałem w celu ubiegania się o wybór mojej oferty w niniejszym 

postępowaniu, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (…). 

2. W przypadku wyboru mojej oferty w toku postępowania ofertowego, zobowiązuję się niezwłocznie 

zawrzeć z LS Airport Services S.A. umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. W przypadku niewybrania mojej oferty w toku postępowania ofertowego, zobowiązuję LS Airport 

Services S.A. do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, 

z zastrzeżeniem danych niezbędnych do celów archiwalnych lub statystycznych, w tym w celu 

wykazania konkurencyjności mojej oferty w stosunku do innych ofert. 

4. Jako administratorowi danych osobowych przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej instrukcji 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także ich poprawy. Cofnięcie takiej zgody w toku 

postępowania ofertowego, może skutkować nieuwzględnieniem mojej oferty w postępowaniu. 

 

…………………………………….. 

Czytelny podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


