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Białystok, 25.11.2019 r. 

Zamawiający: Fundacja Dialog 
ul. Abramowicza 1  
NIP: 5422709108,  
Telefon: 857424042  
E-mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 
Osoba do kontaktu: Kamila Zaperty – koordynator projektu  
 

 

Zapytanie o cenę – celem przeprowadzenia rozeznania rynku z dnia  25.11.2019 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

Fundacja Dialog celem przeprowadzanie rozeznania rynku  zaprasza osoby zainteresowane do  

przedstawienia oferty cenowej na zakup wymienionych (zał.1) w zapytaniu o cenę  artykułów spożywczych do 

projektu pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ 

DZIECKO” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII 

Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach działania przewidziano: 

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania przerwy kawowej podczas spotkań grupowych i 

indywidualnych w 7 powiatach województwa podlaskiego  w ramach projektu pn. „Program wsparcia rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, faksem, mailem) do dnia 04.12.2019 r. do 

godz. 15:00 na formularzu (Załącznik 1) 

Fundacja Dialog 

ul. ks. Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Tel.: +48 85 742 40 41 

Fax.: +48 85 742 40 42 

e- mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 
 
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 
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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 moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 

Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: 

kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru 

danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację 

programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: 

kancelaria@miir.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.gov.pl 

i iod@wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich 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) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, 

kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz 

zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji 

Pośredniczącej - – Zarząd Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt  - 

FUNDACJI DIALOG, ul. ks. A. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, Partnerowi projektu:  Fundacja 

Wspierania Rodziny „Korale” ul. Kompanii Kordian 10 a , 02-495 Warszawa oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej 

RPOWP,  Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP 

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 
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6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4, 

niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

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) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z 

przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 
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Załącznik 1 do zapytania o cenę z dnia 25.11.2019r. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Imię i nazwisko wykonawcy lub pełna nazwa 

 

 

 

Adres  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup artykułów spożywczych w  

projekcie pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” który 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2. Rozwój 
usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oferuję realizację niżej wymienionego zamówienia za cenę: 

Zapytanie o cenę z dnia 25.11.2019r.  artykuły ogólnospożywcze 

Lp. 

Opis przedmiotu zamówienia 
jednostka 

miary 
szacowane 

ilości 
Cena netto 

Wartość 
brutto Rodzaj produktu 

Informacje szczegółowe (parametry 
minimalne produktu) 

1. Czekoladki Ptasie mleczko 380g 
1 

1   

2. Owoc Banany 
1 

1kg 
  

3. Owoc Mandarynki 
1 1kg 

  

4. Owoc Winogrono ciemne 
1 1kg   

5. Owoc Winogrono jasne 
1 1kg 

  

6. Owoc Pomarańcze 
1 

1kg 
  

   
 

 
  

Łączna wartość zamówienia    
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1. Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia, akceptuję wszystkie zapisy zapytania o 

cenę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.   
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie dla 

potrzeb szacowania wartości zamówienia "Odzyskać Dziecko", 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).  

 
 
.................................................................................. 
Miejscowość, data 

 
 

.................................................................. 
Czytelny podpis Wykonawcy 

 


