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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 22.11.2017 

 
 
Część A: 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Dotyczący wyboru doradztwa specjalistycznego w ramach projektu „Animacja działań społecznych  
w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic”, realizowanym w ramach Działania: 09.01 „Aktywna 
integracja”, Poddziałania 09.01.05 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. 
 

Dane dotyczące oferty:  

Odpowiedź na zapytanie: nr 1 z 22.11.2017  

Projekt: Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic 

………………………………………………………  
miejscowość, data 

DANE OFERENTA: 

Imię i nazwisko  
Nazwa w przypadku działalności 

gospodarczej 
 

Adres  

Tel./fax  

E-mail  

NIP  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadań DORADZTWA/USŁUG specjalistycznych w zakresie: 
 

 WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ „X” 
DORADZTWO PRAWNE  

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE  

DORADZTWO FINANSOWO KSIĘGOWE  

DORADZTWO ZAWODOWE  

  

 

w projekcie pn.: Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic 

przedstawiam ofertę: 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

 
DORADZTWO PRAWNE: 

WARUNKI KONIECZNE 
KRYTERIUM – Doradca posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa prawnego. 
Sposób weryfikacji spełnienia warunku: (kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 
potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu doradztwa, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem, 
np.: umowy o świadczenie usług doradztwa, referencje, rekomendacje zawarte/wystawione w związku ze 
świadczeniem doradztwa lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium) 

Imię i nazwisko doradcy  
1. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr)  

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
2. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
3. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 

umowy, np. um.o pracę, um. zlecenie itp. 
 

Opis zadań   

 
KRYTERIA OCENY OFERTY: 

KRYTERIUM 1 – CENA  

Kwota wynagrodzenia brutto za godzinę (w PLN), liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku: 
Kwota wynagrodzenia brutto słownie: 
Kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym odprowadzane przez 
Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym u innego 
pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której sam odprowadza składki 
ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
 

Niedołączenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów skutkuje nie uznaniem doświadczenia. 

Obligatoryjnym załącznikiem do formularza ofertowego jest załączenie CV doradców, 

zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

 

       

 
DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE: 

 

                                        WARUNKI KONIECZNE: 
KRYTERIUM 1 – Doradca posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii. Sposób 
weryfikacji spełnienia warunku: kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 
potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu doradztwa, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem, 
np.: umowy o świadczenie usług doradztwa, referencje, rekomendacje zawarte/wystawione w związku ze 
świadczeniem doradztwa lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. 

1. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
2. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
3. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań  

 
KRYTERIA OCENY OFERTY:  

KRYTERIUM 1 – CENA 100% 

Kwota wynagrodzenia brutto za godzinę (w PLN), liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku:  
Kwota wynagrodzenia brutto słownie: 
Kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym odprowadzane przez 
Zleceniodawcę jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym u innego 
pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której sam odprowadza składki 
ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
 

Niedołączenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów skutkuje nie uznaniem doświadczenia. 

Obligatoryjnym załącznikiem do formularza ofertowego jest załączenie formularza CV, 

zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

 
.. 

DORADZTWO FINANSOWO KSIĘGOWE: 
 

WARUNKI KONIECZNE: 
KRYTERIUM 1 – Doradca posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa finansowo 
księgowego. Sposób weryfikacji spełnienia warunku kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem 
dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu doradztwa, tj. poświadczone za zgodność z 
oryginałem, np.: umowy o świadczenie usług doradztwa, referencje, rekomendacje zawarte/wystawione w związku 
ze świadczeniem doradztwa lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. 

Imię i nazwisko doradcy  
1. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
2. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
3. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 

umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 
 

Opis zadań   

 
KRYTERIA OCENY OFERTY:  
KRYTERIUM 1 – CENA 

Kwota wynagrodzenia brutto za godzinę (w PLN), liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku: 
Kwota wynagrodzenia brutto słownie: 
Kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym odprowadzane przez 
Zleceniodawcę, jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym u innego 
pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której sam odprowadza składki 
ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
Niedołączenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów skutkuje nie uznaniem doświadczenia. 

Obligatoryjnym załącznikiem do formularza ofertowego jest załączenie formularza CV, 

zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

 

 

 

 
DORADZTWO ZAWODOWE: 

 
WARUNKI KONIECZNE: 

KRYTERIUM 1 – Doradca posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego. 
Sposób weryfikacji spełnienia warunku: kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 
potwierdzających posiadanie doświadczenia w świadczeniu doradztwa, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem, 
np.: umowy o świadczenie usług doradztwa, referencje, rekomendacje zawarte/wystawione w związku ze 
świadczeniem doradztwa lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium). 

Imię i nazwisko doradcy  
1. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
2. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 
umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 

 

Opis zadań   
3. Nazwa podmiotu  
Zatrudnienie od-do  
(dd-mm-rrrr) 

 

Nazwa stanowiska/rodzajowy przedmiot 

umowy, np. um. o pracę, um. zlecenie itp. 
 

Opis zadań   

 
KRYTERIA OCENY OFERTY:  

KRYTERIUM 1 - CENA 

Kwota wynagrodzenia brutto za godzinę (w PLN), liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku:  
Kwota wynagrodzenia brutto słownie: 
Kwota powinna uwzględniać również wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym odprowadzane przez 
Zleceniodawcę, jeżeli Oferent nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym u innego 
pracodawcy/zleceniodawcy/nie prowadzi działalności gospodarczej, od której sam odprowadza składki 
ubezpieczeniowe i podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
Niedołączenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów skutkuje nie uznaniem doświadczenia. 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

Obligatoryjnym załącznikiem do formularza ofertowego jest załączenie formularza CV, 

zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
..........………………………….……….………………………………… 

      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
 
Część B: 

 
OŚWIADCZENIA OFERENTA 

 
Składając ofertę dotyczącą wyboru doradcy specjalistycznego w zakresie prawnym, psychologicznym, 
finansowo-ksiegowym i zawodowym na potrzeby Projektu „Animacja działań społecznych w środowisku 
lokalnym - Razem dla Świętochłowic”, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 
1. Oświadczam, że:  
- ze przedstawione osoby posiadają minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze: 

1) doradztwa prawnego   
2) doradztwa psychologicznego  
3) doradztwa finansowo-księgowego 
4) doradztwa zawodowego 

 
i załączam kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałem** dokumentów potwierdzających posiadanie 
doświadczenia w świadczeniu doradztwa/usług, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy o 
świadczenie doradztwa/usług, referencje, rekomendacje zawarte/wystawione w związku ze świadczeniem 
doradztwa/usług lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. 

 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

2. Oświadczam, że: 

- doradcy będą dyspozycyjni/y do świadczenia usług/doradztwa w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego  

 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

3. Oświadczam, że: 
- doradcy są gotowi do pełnienia dyżurów i świadczenia usług/doradztwa w wybranych godzinach w przedziale 

od 8.00 do 20.00 do 2 dni w tygodniu w siedzibie Zamawiającego i na terenie Świętochłowic  
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
4. Oświadczam że jestem świadomy faktu iż: 
-  jako Wykonawcy przysługiwać mi będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie przeprowadzone doradztwo, 
rozumiane jako pojawienie się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego celem świadczenia 
doradztwa, 
- czas dojazdu nie podlega wliczeniu do czasu świadczenia usługi doradczej, 
- zobowiązany jestem świadczyć usługę bezpośrednio, 
- Wykonawca korzysta z własnego środka transportu i pokrywa koszty z nim związane,  
- moja praca będzie poddana stałemu monitoringowi przez kadrę projektu. 
 
 

………………...........……………….………………………………… 
                                                      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

 
5. Oświadczam, że do formularza ofertowego załączam CV potwierdzające doświadczenie zawodowe 

zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

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

                                                      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
           miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

6. Oświadczam, że: 
- zaangażowanie zawodowe doradców w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

Zamawiającego i innych podmiotów pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i nie spowoduje 

przekroczenia limitu 276 h/m-c pracy * 
- zaangażowanie zawodowe wykazanej w formularzu kadry w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i nie 

spowoduje przekroczenia limitu 276 h/m-c pracy przez każdego z doradców * 

 

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

      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
7. Oświadczam, że: 
- nie jestem/jestem*** (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji RPSL 
2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co 
zostanie ocenione przez Zamawiającego). * 
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………………...........……………….………………………………… 

        miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
8. Oświadczam,  że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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. 

 
 

………………...........……………….………………………………… 
           miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
9. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:  

       1) nie wyrządziłem Zamawiającemu szkody przez to, że nie wykonałem lub nienależycie wykonałem 

zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które jako Oferent nie ponosiłem 

odpowiedzialności; 

 2) nie uchyliłem się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru mojej oferty. 

3) nie rozwiązałem umowy z Zamawiającym 

 
 

………………...........……………….………………………………… 
           miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
 

10. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
 
 

………………...........……………….…………………………………                                                                                                               
                                                                   miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

11. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
 

 
12. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu 
to znaczy: 
- nie podlegam wykluczeniu, 
- spełniam warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w zapytaniu, 
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
- posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- będę wykonywał zlecenie osobiście, 
- przedłożę życiorys/y zawodowy – CV, zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
- nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
- deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgodnionych 
każdorazowo z Zamawiającym 
- nie jestem zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, 
chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez 
Zamawiającego) 
- wpłacę WADIUM w wysokości 5000,00 PLN  (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
- złożyłem kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 
IV.2 niniejszego zapytania, 

 
 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

 

 
13. Oświadczam, że uważam się związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert, a w 
przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

 
 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
14. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane są mi sankcje wynikające z art. 233 
par. 1 kodeksu karnego. 

 
………………...........……………….………………………………… 
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Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym - Razem dla Świętochłowic, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020. 

      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 
15. Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty i 

załączam kserokopię aktualnego wyciągu z CEIDG lub innej ewidencji. W ramach realizacji zamówienia nie będę 

rozliczał/a się/będę rozliczał/a się* na podstawie faktury.  

 

………………...........……………….………………………………… 
      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 

 

 
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych w 

realizacji Zapytania Ofertowego prowadzonego przez Stowarzyszenie razem dla Świętochłowic, przy ul. 

Katowickiej 3 w Świętochłowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz.U 2015 r. poz. 2135). Wiem, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie razem dla Świętochłowic, 

przy ul. Katowickiej 3 w Świętochłowicach. Wiem, że dane zbierane są dla potrzeb Zapytania Ofertowego. Mam 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wiem, że podanie danych w zakresie określonym 

przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz że 

podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.    

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

      miejsce, data, czytelny podpis Oferenta 
-------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić  
**poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza sformułowanie „za zgodność z oryginałem” napisane 

niebieskim lub granatowym długopisem na każdej stronie kserokopii wraz z czytelnym podpisem imieniem i 

nazwiskiem oraz datą 
*** w przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych 
obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny potencjalnego konfliktu interesów przez Zamawiającego 

 
 


