
 

 

Załącznik nr  1 – Formularz oferty 
 
Wykonawca/ pieczątka:  
 
 
 
 
 
        ..................... dn. ................................. 
NIP ............................................. 
REGON......................................... 

 
Formularz oferty  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Usługę polegającą na zapewnieniu noclegów za granicą dla 

członków delegacji Zamawiającego, w tym rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych, podczas wydarzeń 

targowych realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ”, 

składam(y) ofertę na wykonanie całej usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 
………………………………….. za kwotę:  
 
Cena netto: ……………………  słownie: ………………………………………………………. 
 
Cena brutto: …………………… słownie: ………………………………………………………. 
 

 
Czas przeznaczony na przesłanie Zamawiającemu propozycji miejsc hotelowych – deklarujemy przesłanie 
propozycji miejsc hotelowych w czasie……dni roboczych (dopuszczalny zakres: 1-4 dni roboczych) 
 
 
 

L
p. 
 

Lokalizacja/ 
Nazwa wydarzenia 
targowego 

Orientacyjna 
data 
wydarzenia  
targowego 

Maksymalna 
ilość osób/ pokoi 
jednoosobowych 
/maksymalna 
ilość noclegów 

Cena 
jednostkowa 
za osobę na 
noc netto 

Cena 
jednostkowa 
za osobę za 
noc brutto 

Cena 
netto 

Cena  
brutto  

1. Ałmaty/Kazachstan/ 
WorldBuild/KazBuild 

4-6 września 
2019 r. 

2 /2/6 (2 x 6 
noclegów) 

    

2. Hong Kong/Chiny/ 
Cosmoprof Asia 

13-15 listopada 
2019 r. 

2 /2/6 (2 x 6 
noclegów) 

    

3. Barcelona/Hiszpania/ 
Mobile World 
Congress 

24-27 lutego  
2020 r. 

2 /2/6 (2 x 6 
noclegów) 

    

4. Hanower/Niemcy/ 
Hannover Messe 

20-24 kwietnia 
2020 r. 

2 /2/7 (2 x 7 
noclegów) 

    

5. Dusseldorf/Niemcy/ 
ProWein 

21-23 marca 
2021 r. 

2 /2/5 (2 x 5 
noclegów) 

    

6.  Hanower/Niemcy/ 
Hannover Messe 

12-16 kwietnia 
2021 r. 

2 /2/7 (2 x 7 
noclegów) 

    

7. Dubaj/ZEA/ GITEX 
Technology Week 

Październik 
2021 r. 

2 /2/8 (2 x 8 
noclegów) 

    

8. Paryż/Francja/Batimat Listopad 2021r. 2 /2/7 (2 x 7 
noclegów) 

    

9. Birmingham/Wielka 
Brytania/Spring Fair 

Luty 2022 r. 2 /2/8 (2 x 8 
noclegów) 

    



 

 

1. Przedmiotem oferty jest zamówienie określone w zapytaniu ofertowym oraz formularzu ofertowym.  
2. Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu 

ofertowym.  
3. Cena brutto oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć  

w związku z wykonaniem zamówienia 
4. Oświadczam(y), że prowadzę działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym zapytania ofertowego oraz 

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadania aktualnego wpisu do rejestru Organizatorów Turystyki  
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych  jako podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w tym zakresie zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dn. 24.11.2017 r. o imprezach  
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.548)  prowadzonego przez 
marszałka województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy. 

5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym 
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej. 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. 3) Pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 4) Pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu. 
7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 
8. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty. 
9. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 
10. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
11. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego 

 
PODPIS(Y) 

Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa 
Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 
31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister 
właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 
(dalej zwanym Ministrem). 

3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
wyznaczonym przez Administratora wskazanego w pkt. 1, wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. 
Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

4. Administrator wskazany w pkt 2 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
kontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ewaluacji, kontroli i audytu oraz prowadzenia 
dokumentacji i komunikacji oraz sprawozdawczości związanej z projektem „Power up your 
Business in Małopolska 2”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) oraz 
art. 9 ust 2 lit g)   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej 
„RODO”; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, Małopolskiemu Centrum 
Przedsiębiorczości wdrażającemu Poddziałanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  oraz podmiotowi prowadzącemu ewaluację 
projektu „Power up your Business in Małopolska 2”.       

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu „Power up 
your Business in Małopolska 2” i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz 
zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, 
która z tych dat nastąpi później.  

9. W zakresie  prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do 
przenoszenia danych, prawa te przysługują Pani/Panu z zastrzeżeniem ograniczeń 
przewidzianych w  art. 17 ust 3 lit b i d Rozporządzenia RODO z uwagi na podstawę prawną 
przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast  niezbędne w celu uczestniczenia 
przedsiębiorstwa w wydarzeniu realizowanym w ramach projektu „Power up your Business in 
Małopolska 2”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkowało niemożnością uczestniczenia w przedmiotowym wydarzeniu realizowanym 
w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji,  w tym profilowaniu. 

 


