
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUG PRAWNICZYCH 
 

LOCALSCREENS SP Z O O, ul. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, ogłasza Zapytanie ofertowe z 
dnia 10.12.19 na zakup: 
 
 
Usług prawniczych o poniższym zakresie: 
 
Część I Audyt RODO 
 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu strony internetowej 
www.localscreens.pl. w zakresie wymogów stawianych przepis 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), a także przygotowanie 
treści dokumentów w postaci Polityki prywatności i Polityki plików cookies w celu ich umieszczenia 
na przedmiotowej stronie www. 
Termin wykonania zlecenia: 31.12.2019 
 
Część II Opracowanie Regulaminu serwisu localscreens.pl 
 
Opis: 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez Wykonawcę Regulaminu serwisu funkcjonującego 
pod adresem www.localscreens.pl. w zakresie wszystkich jego usług i funkcjonalności. Regulamin 
powinien odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami ustawy w z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) oraz innymi przepisami 
prawa, które dotyczą tego rodzaju działalności. 
Termin wykonania zlecenia: 31.12.2019 
 
 

1. Miejsce składania i otwierania ofert  
Oferty na załączonym formularzu należy składać do dnia 2019.12.18 do godz. 12.00 mailowo na adres: 

bartlomiej.bartoszewicz@localscreens.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres 
Bartłomiej Bartoszewicz, ul. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. 

2. Kryterium wyboru 
100% cena Złożone oferty muszą spełniać wszystkie parametry minimalne opisane w zapytaniu. 

Oferenci składający ofertę zostaną poinformowani mailowo o wyniku postępowania na adres 
wskazany w ofercie. 

3. Dane kontaktowe 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Bartłomiej Bartoszewicz tel. 537 493 696 lub, email: 

bartlomiej.bartoszewicz@localscreens.pl 
4. Ważność oferty 

Oferta jest ważna przez 30 dni 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

· odwołania Zapytania bez podania przyczyny 
· zamknięcia Zapytania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert 
· unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny 
 
 

 

 
  



 
FORMULARZ OFERTOWY  

1

 
 
 
 
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny  
 
Bartłomiej Bartoszewicz tel. 537 493 696 lub, email: bartlomiej.bartoszewicz@localscreens.pl 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………..…………………    

świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam          
własnoręcznym podpisem parametry przedstawione w powyższej tabeli jako zgodne ze stanem           
faktycznym i sporządzone na podstawie danych technicznych możliwe do weryfikacji stronie           
www………………………………………………………………..………. lub załączonej   
dokumentacji. Przedmiot zamówienia będzie przekazany protokolarnie na podstawie załączonej         
umowy. 

 
 

............................................................................................. 
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia niniejszej oferty, miejscowość i data) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu pod warunkiem że będzie zawierał nazwę firmy, cenę, datę oraz 
podpisane 
oświadczenie 


