
 

FORMULARZ OFERTY  

 

Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii 

transportu na podstawie ustawy  o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.). 

 

 

1. NAZWA I ADRES OFERENTA 

Nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

Dane kontaktowe (tel., 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 przeprowadzania kontroli badań psychologicznych w zakresie 

psychologii transportu, w związku z realizacją ustawowego zadania zawartego w art. 88 ust. 1 

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

 

4. Cenna brutto (PLN)…………………………………… 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, w pełni się z nim zgadzam 

i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

 

 

 



 

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) Zleceniodawca informuje, 

iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu 

nr 77 541 64 50.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacja zadań wynikających           

z realizacją ustawowego zadania zawartego w art. 88 ust.2  pkt 2  i ust.3 ustawy z dnia      

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

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  określony w przepisach 

dotyczących archiwizacji danych przekazywanych do podmiotu publicznego                        

w szczególności w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu 

województwa i urzędów marszałkowskich” stanowiącym załącznik nr 4 do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w spawie organizacji    

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

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 –  art.88 ust.2 pkt 

2 i ust.3 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1212  z póź.zm.). 

 

 

 

         Data i podpis  
 


