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FORMULARZ OFERTY 

 

dotyczy naboru lekarza do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikających z ustawy 

z dnia   5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z póź.zm.). 

 

1. NAZWA I ADRES OFERENTA 

Nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

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

  

 

NIP: 

 

 

REGON: 

 

 

2. ZAMAWIAJĄCY:  

 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP: 754 307 75 65 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie usługi polegającej na realizacji kontroli lekarzy uprawnionych przeprowadzających 
badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,          
w związku z realizacją ustawowego zadania zawartego w art. 80 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia                
5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z póź.zm.). 
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4. Cenna brutto (PLN) za jedną godzinę wykonania czynności kontrolnych  

 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, w pełni się z nim 
zgadzam i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

6. Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: 

RODO) Zamawiający  informuję, iż:   

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres e-mail: umwo@opolskie.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego: ul. Piastowska 14,   45-082, Opole, tel. 77 5416 450, e-mail: iod@opolskie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających           

z przepisów prawa art. 6 ust. 1 dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania lub ograniczenia lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia            

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z przepisów 
prawa (JRWA).  

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

    
                                                                                   
…………………………………………….…. 

                                                      data i  podpis  
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