
POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT 

na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej, 
znajdującego się na parterze w budynku  A (budynek  dwukondygnacyjny ) Pomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Gdańsku  przy ulicy Równej 19/21 w Gdańsku 
o powierzchni  51,3 m2, 

. 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku dokona wyboru oferty najkorzystniejszej   w oparciu 

o podaną przez Najemcę stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni najmu. 

Najemcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł na 

konto Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,  Bank Zachodni WBK o nr  33 1500 1025 

1210 2008 3256 0000. Wpłacone wadium w chwili otwarcia ofert  musi fizycznie znajdować się na ww. 

koncie bankowym Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

Najemca  zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące  dokumenty, 

1/ oświadczenie , że do końca roku  2019r.  nie wypowie Wynajmującemu umowy najmu 

2/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub wpisu  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej , 

3/ potwierdzenie dokonania wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł. 

4/ oświadczenie , które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

Termin obowiązywania umowy:  36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Podpisaną ofertę, według załączonego do ogłoszenia wzoru, zawierającą  dane Oferenta  składającego 

ofertę,  oferowaną  miesięczną  stawkę czynszu netto za 1 m2 powierzchni najmu wraz z wymaganymi 

dokumentami, w zamkniętej kopercie z opisem na kopercie „Najem lokalu gastronomicznego w 

Gdańsku”, należy składać do dnia   20 .02.2019 r. do godz.  13:00  w sekretariacie Pomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Gdańsku w pok. 101,  I piętro, ul. Równa 19/21 , 80 – 067 Gdańsk. 

Jednocześnie informujemy, że lokal użytkowy można oglądać po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu terminu oględzin lokalu. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Wynajmującego jest: 

Kierownik Administracyjny - Ryszard Jażdżewski, tel. 603 44 50 48 

Załączniki: 
1. Wzór oferty 
2. Oświadczenie 

 

 



pieczęć  oferenta 

O F E R T A 

                                                                  

                                                                  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Gdańsku  

ul. Równa 19/21 

80-067 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej PORD w 

Gdańsku, składam/składamy ofertę na najem powierzchni pod usługi gastronomiczne. Ja / My* 

niżej podpisani: 

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

1. Oferuję/oferujemy miesięczną stawkę czynszu za 1m2powierzchni najmu, w wysokości 

cena netto …………………. zł 

podatek VAT 23% ……………zł  

cena brutto ……………………..zł 

słownie: cena brutto  ………………………………………………………. 

2. Oświadczam/ oświadczamy  , że nie wypowiem  / wypowiemy najmu do 31.12.2019r.    

3. W załączeniu przedstawiam / przedstawiamy  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru / wpisu do CEIDG. 

4. W załączeniu przedstawiam / przedstawiamy potwierdzenia wpłaty wadium. 

5. Załączniki do niniejszej oferty są: 

1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

 

*) - niepotrzebne skreślić 

Data...................................... 

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

 

                              (Pieczęć i podpis  oferenta  lub pełnomocnika) 

 

  

 

 



 

KWESTIONARIUSZ DLA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM PORD,  

PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 

Dane Wykonawcy (nazwa i adres) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

KRS 

________________________________________________________________________________ 

NIP 

_______________________________________________________________________________ 

REGON 

___________________________________________________________________________ 

Nr  telefonu 

______________________________________________________________________________ 

e-mail 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________                                  _______________________________ 

              (miejscowość i data)                                                                                          (podpis Wykonawcy) 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i realizacja umowy.  

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych). 

 

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 Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku z siedzibą  w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk, 

zwany dalej PORD; 

▪ z administratorem można się skontaktować poprzez  adres email: pord@pord.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora; 

▪ zgodnie z  art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 

może Pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może 

się odbyć tel: 58 300 15 43, fax 58 300 15 14, drogą elektroniczną na adres email: 

iod@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk *; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie 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”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ 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 ***;   

mailto:pord@pord.pl
mailto:iod@pord.pl


− 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.  

 

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

 

 

________________________                                                          __________________________ 

   (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby składającej 
oświadczenie) 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Przystępując do zapytania ofertowego na 

_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
działając w imieniu Wykonawcy  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

oświadczam, że podmiot, który reprezentuje :  
 

2. a. posiada kompetencje lub uprawnienia* do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

3. b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej* pozwalającej na realizację 

przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym,  

4. c. posiadam odpowiedni potencjał techniczny lub zawodowy* pozwalający na 

realizację przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.  
 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość)  
                                                                                                                    ____________________________________  

podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 


