
 
 

Projekt pt.: "Budujemy swoją przyszłość z SP 15" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RR/SP15/2019 z dnia 10.04.2019 r.  

prowadzone w trybie procedury Rozeznanie rynku  

 
Fundacja Dialog zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę pomocy 
dydaktycznych do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1 w ramach projektu „Budujemy swoją przyszłość z SP 
15” (RPO.03.01.02-20-0029/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 

 
Zamawiający:  
Fundacja Dialog 
ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok              
NIP 542-27-09-108, Regon 051992938 
KRS 0000007228 
 
Zamówienie udzielane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Dokumentem regulującym są 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są następujące pomoce do wyposażenia Sali przyrodniczej : 

 

Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. 

Suszarka na szkoło 
laboratoryjne 

1 Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej 
PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, 
odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: 
długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. 

2. 

Czajnik elektryczny 
bezprzewodowy z 
regulacją 
temperatury 

1 Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości 
min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, dno ze stali 
nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący 
o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie 
ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana 
przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa 
osiągnięcia ustawionej temperatury, 
sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, 
elektroniczna regulacja temperatury z 
możliwością ustawienia na 
50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, 
obrotowa podstawa, podświetlany 

3 

Waga szalkowa z 
tworzywa 
+ odważniki 

3 Waga wykonana z plastiku, cztery 
wymienne metalowe/plastikowe szalki: 
dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 
100 ml do 1000 ml (służące do odważania i 
odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) 
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Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

i dwie płaskie tradycyjne do odważania 
pozostałych artykułów, suwak służący do 
tarowania wagi. 
Minimalna zawartość dodatkowego 
wyposażenia: dwa komplety odważników: 
odważniki metalowe i plastikowe: 
kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 
1 g. 

 
4 

Higrometr 4 

Higrometr, elektroniczny higrometr z 
termometrem i zewnętrzną sondą 
umieszczoną na kablu o długości min. 95 
cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 
50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru 
wilgotności od min. 10% do co najmniej 
99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury 
min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru 
wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. 

5. 

Barometr 4 Barometr mechaniczny, zakres pomiaru 
ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 
1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 
hPa. 

6. 

Wiatromierz 4 Wiatromierz elektroniczny, z dużym, 
przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar 
aktualnych, przeciętnych i maksymalnych 
szybkości wiatru w km/h i w skali 
Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, 
rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości 
wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla 
prędkości wiatru od 20–150 km/h), 
dokładność: min. +/-4%, zasilanie 
bateryjne. 

7. 
Zestaw optyczny – 
mieszanie barw (krążek 
Newtona) 

7 Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej 
wirownicy krążek Newtona, średnica 
krążka: min. 18 cm. 

8. 

Próbówka szklana 100 Probówki szklane bakteriologiczne z 
prostym brzegiem. Wykonane ze szkła 
sodowo-wapniowego. Standardowe 
wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. 

9. 

Kolba okrągło-denna 15   
Kolba okrągłodenna ze szkła 
borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, 
pojemność 25 ml lub 50 ml. 

10. 
Kolba stożkowa 20 Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250- 

300 ml o wysokości ok. 15 cm. 

11. 
Zlewka niska- szklana 30 Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze 

szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml. 
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12. 
Zlewka duża – szklana 
250 ml. 

30 Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze 
szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. 

13. 
 

Zlewka duża – szklana 

500 ml. 

20 
Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze 
szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. 

14. 

Cylinder miarkowy – 
plastikowy 

Po 10 szt. 
każdej 

pojemności  

Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu 
(PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu 
(PMP) z nadrukowaną niebieską skalą i 
sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 
50 ml, 100 ml. 

15. 
Palnik spirytusowy  5 Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem 

polipropylenowym, pojemność min. 150 
ml. 

16. 

Zestaw plastikowych 
pipet - Pasteura 

Po 2 
zestawy  

Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety 
Pasteura z polietylenu o całkowitej 
pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, 
bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 
5 x 150 mm. 

17. 

Zestaw szalek Petriego 1 Szalki Petriego ze szkła sodowo- 
wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 
x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa 
się min. z 10 szt. 

18. 
Bagietki 15 Bagietki – pręciki szklane o minimalnej 

długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, 
wykonane ze szkła borokrzemowego. 

19. 
Statyw 4 Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz 

dwoma pierścieniami o różnych średnicach 
(z łącznikiem). Wysokość min. 50 cm. 

20. 

Pęseta plastikowa 25 Z tworzywa sztucznego odpornego na 
większość chemikaliów i temperaturę do 
130° C, o właściwościach 
niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, 
powierzchnie chwytająca gładkie, długość 
min. 120 mm. 

21. 

Igła preparacyjna 30 Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali 
nierdzewnej z metalowym zintegrowanym 
uchwytem antypoślizgowym, długość 
całkowita: 13 cm. 

22. 
Zestaw szkiełek 
podstawowych 

5 Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o 
standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, 
szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. 

23. 
Zestaw szkiełek 
nakrywkowych  

5 Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o 
standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. 
Zestaw składa się min. z 100 szt. 
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24. 
Bibuła laboratoryjna 1 Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: 

min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy. 

25. 

Wskźnik PH 5 Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14 
 
Stearyna do świec, temperatura 
krzepnięcia: 52–54o C, temperatura 
zapłonu: min. 180o C. Opakowanie 1 kg. 

26. 
Kwas solny 1l 

Kwas solny 31–38%, cz. pojemność 1 l. 

27. 
Wodorotlenek sodu 1 Wodorotlenek sodu, stały, cz. opakowanie 

1 kg. 

28. 
Tlenek wapnia 1 Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania 

wody wapiennej, opakowanie 500 g. 

29. 
Spirytus salicylowy 10 Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 

ml. 

30. 
Jod krystaliczna 2 Jod sublimowany krystaliczny, cz. 

1opakowanie – 100 g. 

31. 
Siarka 1kg. 

Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g. 

32. 
Gliceryna 1op. 

Gliceryna cz. opakowanie 1 l. 

33. 
Kwas benzoesowy lub 
benzoesan sodu 

1op. Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu cz. 
stały, opakowanie 250 g.   

34. 
Siarczan (VI) miedzi (II) 1 op. Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały, 

opakowanie 250 g.   

35. 
Woda utleniona 10 op. 

Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. 

36. 
Manganian (VII) potasu 1op. 1 opakowanie 500, cz., stały, potoczna 

nazwa - nadmanganian potasu.   

37. 

Metale i stopy (zestaw) 3 szt. Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do 
porównywania ich własności. Wymiary 
każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie 
zawiera kilkanaście płytek.   

38. 
Drut miedziany 3 m Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, 

długość ok.3 mb.   

39. 

Zestaw akwarystyczny 3  Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: 
- pH (2x100 pomiarów),   
- twardości ogólnej i węglanowej (2x30 
pomiarów),     
- stężenia amoniaku (30 pomiarów),  
- stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), 
- stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), 
- stężenia fosforanów (30 pomiarów)  
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- stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). 
W zestawie dodatkowo: szklane probówki, 
instrukcja i odporna na wodę skala barw. 
Całość umieszczona jest w trwałej  
plastikowej walizeczce.   

40. 

Fartuch  10 Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% 
bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po 
bokach, z tyłu pasek regulujący obwód 
fartuch, rozmiar XS. 

41. 

Zestaw pałeczek do 
elektryzowania  

4 Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do 
doświadczeń z elektrostatyki wykonane z 
różnych materiałów, np.: szklana, 
ebonitowa, winidurowa i stalowa, o 
długości min. 30 cm. 

42. 
Przewodniki, izolatory – 
zestaw  

2 
Przewodniki z metali: kawałki metalu. 

43. 
Baterie 15 

Okrągłe, alkaliczne – 1,5 V. 

 
 
 
 
 
2. Wykonawca dostarczy materiały i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, nieużywane.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem 
podczas jego transportu. W przypadku gdy podczas przewożenia dojdzie do uszkodzenia towaru, 
obowiązkiem Wykonawcy będzie bezpłatna wymiana na nowe uszkodzonych przedmiotów. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu 
zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, 
podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia                          
z opisem przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru lub jego uzupełnienia w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności rodzaju lub ilości dostarczonego towaru                        
z opisem przedmiotu zamówienia. Termin na uzupełnienie lub wymianę wynosi do 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności. 

 
SPOSÓB PŁATNOŚCI:  
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę 
rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury nastąpi 
po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie 
realizacji przedmiotu danego zamówienia. 
 
DOSTAWA NA KOSZT WYKONAWCY na adres:  
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  
ul. Broniewskiego 1, 15-748 Białystok 
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TERMIN WYKONANIE ZAMÓWIENIA: 
Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Prosimy o podanie planowanego terminu dostawy w ofercie. 
 
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy 
dostarczyć w jednej z wymienionych poniżej form: 
  
a). e-mailem na adres: i.dabrowska.dialog@gmail.com (w postaci skanu z odręcznym podpisem                       
      i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) lub  
 
b).  listownie lub osobiście do siedziby Zamawiającego:  
      Fundacja Dialog, ul. Ks. A. Abramowicza 1, 15-872 Białystok.  
 
Termin składania ofert upływa 12.04.2019 r. godz. 15:00.  
Decyduje data wpływu oferty do Biura Projektu.   
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują 
powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania. O ewentualnym wybraniu oferty 
oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. 
 
Z poważaniem,  

Izabela Dąbrowska  

Koordynator projektu 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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)   
 
Zamawiający informuje, iż: 
1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Dialog i Minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl;iod@wrotapodlasia.pl); 
3. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy 
wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przejrzystego i racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych, w ramach Programu z funduszy polityki spójności 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@wrotapodlasia.pl
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 
2014-2020), 

5. dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP 
na lata 2014-2020; 

6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych 
w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w postępowaniu; 

7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 
2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty 
świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy 
pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 

8. dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz 
z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO. 
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr 4/RR/SP15/2019 

 

Nazwa oferenta:   

Adres oferenta:   

NIP  

Telefon:   

E-mail:   

Osoba do kontaktu:   

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RR/SP15/2019 z dnia 18 marca 2019 r. dotyczące dostawy 
pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej do Szkoły Podstawowej 
nr 15  im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby projektu pt. "Budujemy swoją przyszłość 
z SP 15" oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach: 
 

L.P. NAZWA  

 
ILOŚĆ Cena jednostkowa  

(brutto) 
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

BRUTTO (ilość x cena) 

1. 
Suszarka na szkoło 
laboratoryjne 

1 
  

2. 
Czajnik elektryczny 
bezprzewodowy z regulacją 
temperatury 

1 
  

3 
Waga szalkowa z tworzywa 
+ odważniki 

3 
  

 
4 Higrometr 4 

  

5. Barometr 4   

6. 
Wiatromierz 4 

  

7. 
Zestaw optyczny – mieszanie 
barw (krążek Newtona) 

7 
  

8. 
Próbówka szklana 100 

  

9. 
Kolba okrągło-denna 15 

  

10. 
Kolba stożkowa 20 

  

11. Zlewka niska- szklana 30   

12. 
Zlewka duża – szklana 250 
ml. 

30 
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13. 
 

Zlewka duża – szklana 500 

ml. 

20 
  

14. 
Cylinder miarkowy – 
plastikowy 

Po 10 szt. 
każdej 

pojemności  
  

15. 
Palnik spirytusowy  5 

  

16. 
Zestaw plastikowych pipet - 
Pasteura 

Po 2 zestawy  
  

17. 
Zestaw szalek Petriego 1 

  

18. 
Bagietki 15 

  

19. 
Statyw 4 

  

20. 
Pęseta plastikowa 25 

  

21. Igła preparacyjna 30   

22. 
Zestaw szkiełek 
podstawowych 

5 
  

23. 
Zestaw szkiełek 
nakrywkowych  

5 
  

24. Bibuła laboratoryjna 1   

25. 
Wskźnik PH 5 

  

26. 
Kwas solny 1l 

  

27. 
Wodorotlenek sodu 1 

  

28. Tlenek wapnia 1   

29. Spirytus salicylowy 10   

30. Jod krystaliczna 2   

31. 
Siarka 1kg. 

  

32. 
Gliceryna 1op. 

  

33. 
Kwas benzoesowy lub 
benzoesan sodu 

1op. 
  

34. 
Siarczan (VI) miedzi (II) 1 op. 

  

35. 
Woda utleniona 10 op. 

  

36. Manganian (VII) potasu 1op.   
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37. 
Metale i stopy (zestaw) 3 szt. 

  

38. 
Drut miedziany 3 m 

  

39. 
Zestaw akwarystyczny 3  

  

40. Fartuch  10   

41. 
Zestaw pałeczek do 
elektryzowania  

4 
  

42. 
Przewodniki, izolatory – 
zestaw  

2 
  

43. Baterie 15   

Łączna wartość zamówienia brutto:  
 
 

Słownie:  

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
 
 

 
Oświadczam, że powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym,  

jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym dostawę pod wskazany adres. 

 

 
 

 
 
 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 

 
 
Ponadto oświadczam, że: 
 
1. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w Formularzu 
ofertowym.  
2.  Znam treść Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim 
zawarte a oferowane pomoce są w pełni zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  
3. Akceptuję warunek, iż zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo 
sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury a wystawienie 
rachunku/faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia. 
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.  
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z kwietnia 2016r.                       
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą RODO dołączoną do zapytania ofertowego. 
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Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 
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