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Data: 5 lipca 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 09/BZP/IZS/2019 

 Usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i sal na szkolenie dla  

uczestników w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” 

 

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia 

socjalnego”, nr umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18, którego celem jest wypracowanie i testowe 

zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych podmiotów 

ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta, 

ma prowadzić do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych 

rynkach usługi społeczne. 

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie szkolenia dla min. 60 osób - Ekspertów w 

zakresie upowszechniania modelu. W związku z powyższym Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się 

z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i sal na 

przeprowadzenie szkolenia dla od 1 do 3 grup szkoleniowych zgodnie z poniższą specyfikacją w 

Tabeli nr 1: 

Tab.1 

Grupa Liczba 
osób 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

Liczba dni 
zakwaterowania
- lipiec 

Liczba dni 
zakwaterowania
-sierpień 

Liczba dni 
zakwaterowania
-wrzesień 

1 10 Rzeszów, woj. 
podkarpackie 

3 3 3 

2 10 Lublin, woj. lubelskie 3 3 3 

3 10 Kielce, woj. 
świętokrzyskie 

3 3 3 

 

 

2. W skład usługi wchodzą:  

a) Usługa hotelowa w hotelu o standardzie min. dwugwiazdkowym lub obiekcie spełniającym 
standardy min. dwugwiazdkowego hotelu podczas  dziewięciodniowych szkoleń organizowanych w 
3 dniowych sesjach (trzy dni) w każdym miesiącu dla uczestników projektu „Nowy model współpracy 
instytucji  zatrudnienia socjalnego”, każdorazowo dla śr.10 osób w pokojach jednoosobowych lub 
dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania. Terminy noclegów zgodnie z poniższą specyfikacją 
w  Tabeli nr 2:   



 
 

 

 Tab. 2 

Grupa 1 Rzeszów Grupa 2 Lublin Grupa 3 Kielce 

24-26.07.2019 24-26.07.2019 29-31.07.2019 

07-09.08.2019 12-14.08.2019 19-21.08.2019 

09-11.09.2019 11-13.09.2019 11-13.09.2019 

 

Obiekt musi posiadać: pełen węzeł sanitarny, bezpłatny bezprzewodowy Internet i salę szkoleniową 
oraz bezpłatny parking. Obiekt powinien być dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.  

b) Usługa wyżywienia dla  śr. 10 uczestników z każdej grupy obejmująca dla każdego 
uczestnika, w każdym dniu zakwaterowania i szkolenia  serwis kawowy (dwie przerwy 
kawowe dziennie), obiad dwudaniowy  (1x dziennie) i kolację (1x dziennie). Śniadanie 
wliczone w cenę noclegu). 

c) Zapewnienie  sal szkoleniowych na każdy dzień szkolenia dla każdej 10-osobowej grupy: 1 sala 
to 72 godziny = 1 szkolenie).  

W każdym z trzech szkoleń   weźmie udział  po min. 10 uczestników. Każde szkolenie odbywać się 
będzie w sesjach trzydniowych w każdym miesiącu.. Każdy dzień szkolenia to śr. 8 godzin – terminy 
określone zgodnie z Tabelą nr 2. 

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób w danym dniu szkolenia. 

 

Dodatkowe wymogi dot. sal szkoleniowych 

 Sale wyposażone w krzesła i stoliki/ławki ewentualnie krzesła konferencyjne z podłokietnikiem - 
min. 10 krzeseł + krzesło i biurko dla prowadzącego szkolenie, 

 Miejsce ze stołami (na sali szkoleniowej lub w jej bezpośrednim pobliżu), w którym będzie 
można wystawić serwis kawowy podczas szkolenia, 

 Odpowiednie oświetlenie (dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia 
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość 
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,  

 Sale klimatyzowane 

 Internet bezprzewodowy (wifi), 

 Łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), 

 Rzutnik i ekran lub przynajmniej jedna biała lub bardzo jasna pionowa ściana, na której można 
wyświetlać obraz z rzutnika, mikrofon, 

 Tablicę typu flipchart wraz z flamastrami i gąbką, 

 Sale powinny posiadać bezpłatny dostęp do toalet dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sal, 

 Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej, 

 Sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane 
pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia, 

Dodatkowe wymogi dot. budynku oraz udostępnianych pomieszczeń: 

 Zapewnione warunki dyskrecji (sale zamknięte, bez możliwości przechodzenia przez nie lub 
przebywania w nich osób nie biorących udziału w zajęciach).  

 Dostępność sal na min. 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego 
sprzętu szkoleniowego przez Wykładowcę;  



 
 

 W związku z możliwym uczestnictwem osób niepełnosprawnych budynek w którym znajdują się 
sale nie może posiadać barier architektonicznych. W przypadku sal znajdujących się na 
wyższym poziomie niż parter, budynek ma być wyposażony w windę umożliwiającą osobom 
niepełnosprawnym  korzystanie z budynku.  

 Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w 
których będą prowadzone zajęcia.  

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach 
przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć oraz po każdej grupie 
szkoleniowej.  

 Zajęcia mogą być prowadzone od godz. 8:00 do 18:00. 

 

 

Wymagania względem  pokoi noclegowych  

 Pokoje powinny być usytuowane w tym samym miejscu/ośrodku/hotelu co szkolenia 
ewentualnie w bardzo bliskiej odległości od miejsca szkolenia.  

 Pokoje z łazienką - 1 osobowe lub 2 osobowe z możliwością pojedynczego  wykorzystania w 
zależności od dostępności i zgłoszonych potrzeb uczestników, dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością.  

 w pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, 
szafy ubraniowe, stolik, krzesło, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej 
jednego gniazdka elektrycznego.  

 Przynajmniej 1 pokój w każdej lokalizacji powinien być dostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Wymagania dot. wyżywienia. 

 W ciągu każdego dnia szkoleniowego zapewnienie 2 przerw kawowych  

 W skład serwisu kawowego wchodzić będą: kawa, herbata, napoje (min. woda), ciastka/ciasta.  

 W skład zestawu obiadowego wchodzić będzie: zupa, drugie danie, napoje. W ofercie powinno 
znajdować się danie wegetariańskie. Obiad może mieć formę bufetu szwedzkiego.  

 Kolacja powinna składać się z przekąsek zimnych, kawy, herbaty, napojów zimnych. Kolacja 
może mieć formę bufetu szwedzkiego. 

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

 CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

III. Źródło finansowania:  

Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr 
POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji 
zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00. 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

Miejsce 

Usługa świadczona będzie jak w opisie w pkt. I 1). 

Zgodnie z Tab. Nr 2 uwzględniając możliwość  dojazdu komunikacją publiczną/miejską np. PKS, 
PKP, bus, tramwajem, autobusem itp 

Termin 



 
 

Usługa świadczona będzie  w okresie od 24 lipca do 30 września 2019 r.  zgodnie z 
harmonogramem zamieszczonym w Tab. Nr 2. 

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Zamawiający przewiduje, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, przesunięcie okresu realizacji zamówienia na zasadach określonych w 
umowie. 

V. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o wszystkie kryteria oceny ofert. Oferty będą 
oceniane indywidualnie w stosunku do pojedynczych lokalizacji, według poniższych kryteriów: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (%) 
Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

1. 
Cena  
 

50% 50 

2. 

 
Warunki anulacji miejsc hotelowych (max. 
20 pkt)  
 

20 20 

3. 
 
Standard obiektu: 
 

35% 35 

4. 

Aspekt społeczny Oferent zatrudniania 
minimum 1 osobę z niepełnosprawnością 
na umowę o pracę na dzień otwarcia ofert 
lub jest podmiotem ekonomii społecznej 
zgodnie z definicją.

1
  

15% 15 

 Łącznie 100% 100 

 
 
Ad. 1 Cena. 
 
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo uwzględniając 
poszczególne lokalizacje i całkowicie w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe 
ceny oferty określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 
 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
 
Cena oferty najtańszej 
---------------------------------  x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów 
Cena oferty badanej 
                                       
Cena brutto obejmuje: 
• w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT, 
• w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od 
pracownika jak i pracodawcy.    
 
Ad.2 
W tym kryterium ocenie podlegać będzie sposób rozliczenia umowy  
20 pkt – rozliczenie umowy po kosztach wykorzystania usługi, zgodnie z faktyczną liczbą 
wykorzystanych miejsc 
10 pkt - rozliczenie na podstawie informacji mailowej od Zamawiającego o liczbie osób korzystających z 
usługi, przekazanej do hotelu od  5 – 3 dni przed imprezą 
5 - pkt - rozliczenie na podstawie informacji mailowej od Zamawiającego o liczbie osób korzystających z 
usługi, przekazanej do hotelu od 10 - 6 dni przed imprezą 

                                                           
1
 „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 



 
 

0 pkt – rozliczenie na podstawie pierwotnego zamówienia 
 
 
Ad. 3 
obiekt spełniający warunki obiektu kategorii *** lub powyżej – 35 pkt, 
obiekt spełniający warunki obiektu kategorii **  - 20 pkt, 
obiekt spełniający warunki obiektu poniżej kategorii *** - 0 pkt. 
 
Ad. 4 
 
Oferent zatrudniania minimum 1 osobę z niepełnosprawnością na umowę o pracę na dzień otwarcia 
ofert lub jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją. Kryterium weryfikowane na podstawie 
oświadczenia dołączonego do oferty.  
Tak – 15pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Zamówienie zostanie udzielone na realizację usług dla Wykonawcy, który zdobył najwyższą liczbę 

punktów. 

 
VI. Sposób przygotowania oferty: 

 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą 
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy.  

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i 
załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, 
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych. 

 
VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:  

 Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 

 Referencje potwierdzające organizację podobnych zleceń (fakultatywnie) 

 Przykładowe menu na 1 cały dzień 

 Zdjęcia proponowanych lokalizacji (budynki, sale szkoleniowe, pokoje noclegowe, 
restauracje)- ewentualnie linki do stron internetowych.  

 Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jeśli dotyczy.  

 Oświadczenie o byciu podmiotem ekonomii społecznej – jeśli dotyczy 
 

 

 

VIII. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

  

Pani Izabela Kowalska tel.22 450 9867, adres e-mail: ikowalska(at)cofund.org.pl  
 

 

IX. Ofertę należy przekazać w terminie do: 12 lipca 2019 r. do godz. 23.59 

 



 
 

 

 

X. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 
00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 
 

b. przesłać e-mailem na adres: ikowalska(at)cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia 
wiadomości na komputerze odbiorcy. 
 

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa do godz. 16:00 - decyduje data i godzina wpływu do 
Fundacji. 

 
 

 
XI. Inne postanowienia 

 
a. Zamawiający dokona wyboru oferty, w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do 
zawarcia umowy. 

    c. Realizacja Zapytania ofertowego jest uzależniona od przekazania środków finansowych przez   

instytucję finansującą projekt, o którym mowa w pkt III. Źródło finansowania. 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania 
przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie 
możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana. 

f. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania 
umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego 
oferta była następna w kolejności 

g. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 

XII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, 

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem  

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 

Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl.   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3) Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę 

osoby, której dane dotyczą.  

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

realizacji zamówienia publicznego.  

5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej.  



 
 

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędu Skarbowego.  

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w 

procesie zamówień publicznych.  

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  

Osobowych.  

12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich 

nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.  

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

XIII. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 09/BZP/IZS/2019 

 

OFERTA 

Data:  

Imię i nazwisko / Nazwa 

Wykonawcy:   

 

Adres / siedziba:    

Nr telefonu:    

Adres e-mail:    

Strona www:  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiam/y poniżej ofertę wykonania usługi: 

Wynagrodzenie brutto2 za realizację Zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym  

nr ………     , wynosi: ………………………….  

Kosztorys: 

Lp. Nazwa 
hotelu/obiektu 
noclegowego 

Adres Standard 
hotelu/obiektu 
(liczba 
gwiazdek) 

Dostępność 
dla ON 
(tak/nie) 

Cena 
Nocleg/os. 

Cena 
Wyżywieni/os. 

Cena  
Sala 
szkoleniowa 

Razem 
kwota 

         

1.         

2.         

3.         

 

 

1. Oświadczam/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
zgodnie ze wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

2. Oświadczam/-y, że spełniamy wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu 
Ofertowym. 

3. Oświadczam/-y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 

4. Oświadczam/-y, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią 
integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”. 

5. Niniejszym oświadczam/-y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/-i kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub 
wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

                                                           
2
 Cena brutto obejmuje  

 w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT  

 w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy 



 
 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Oświadczam/-y, że wypełniłem/am/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/am/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
zapytaniu ofertowym

3
 

7. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z informacjami Administratora Danych 
Osobowych dotyczących danych osobowych (część XII zapytania ofertowego) i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich/naszych danych osobowych. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……. 

2. ….. 

                                      (data i podpis Wykonawcy) 
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 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż̇ bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy skreślić́ pkt. 6). 


