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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

 

………………., dnia ………………………… 

 

 

 

 

(pieczątka firmowa lub nazwa Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………, 

reprezentująca/yfirmę/jednostkę………………………………………………………….……

……………………………………z siedzibą w ……………………………..,  

ul. ……………………………………………przekazuję ofertę na realizację przedmiotu 

zamówienia 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) na następujących warunkach z ceną brutto PLN: 

……………………………………..(słownie:………………………………………………..).  

 

OŚWIADCZENIA: 

 

1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty  

i zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

5. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej 

wykonanie zadania. 

6. Oświadczam/y, że przy realizacji niniejszego zlecenia będę korzystał z następujących 

podwykonawców: 

 

 

Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Charakter prac 

1.   

2.   
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7. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień 

złożenia oferty. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

 

8. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO (klauzula informacyjna – str.3 Formularza ofertowego) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
1
  

                                                           
1 rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. Wykaz usług stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

                                   

 

 

……....................................................................... 

Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpis(y) osoby(ób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy*  

 

 

* W przypadku osoby upoważnionej konieczne jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa do oferty 
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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@mfipr.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 2”. 

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

tym profilowaniu. 
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