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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę nr 1/RR/KS/2021 

 

Nazwa oraz dane wykonawcy składającego ofertę:          
adres siedziby, NIP, dane kontaktowe: tel. e-meil 

 

………………………………………….………………… 

……………………………………………………………. 

…………………………….…………………….……… 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr 1/RR/KS/2021w ramach projektu „Aktywni seniorzy w 

Milejczycach” RPPD.07.02.01-20-0049/19 Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w celu dokonania rozeznania rynku Oferuję/oferujemy 

wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami i warunkami zawartymi w 

ww. zapytaniu, według poniższej kalkulacji w zakresie: 

Część 

zamówie

nia 

Przedmiot zamówienia 
Łączna cena brutto 

PLN słownie 

I PIECZYWO i CIASTA   

II OWOCE I WARZYWA   

III NABIAŁ   

IV 
WĘDLINY (produkty z krótkim 

terminem  przydatności) 
  

V KONSERWY i PASTY   

VI 
ARTYKUŁY 

OGÓLNOSPOŻYWCZE 
  

VII 
MIĘSO  
 

  

VIII 
RYBY  

 
  

IX 
PRODUKTY PRZEMIAŁU 

ZIARNA 
  

X 
NAPOJE 

BEZALKOHOLOWE 
  

XI 

PRODUKTY ROLNICTWA, 

HODOWLI, RYBOŁUSTWA 

 

  

i zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w Formularzu rzeczowo-cenowym.  

Prosimy o wpisanie cen tylko przy tych częściach, na które  składana jest oferta 
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2. Oświadczam/y, że: 

a. ceny wskazane w punkcie 1. oferty obejmują pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu o cenę, 

jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia; 
b. akceptuję termin i warunki realizacji usługi; 

c. akceptuję/my warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 14 dni, zgodnie z 

postanowieniami wzoru umowy; 
 

W związku z przystąpieniem do wzięcia udziału w realizacji projektu pn. „Aktywni seniorzy w 

Milejczycach”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 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 Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. 

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl);  

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@mfipr.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 – Zarządowi 

Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok), Beneficjentowi realizującemu projekt – 

Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach, ul. Kościelna 

1, 17-332 Milejczyce, Fundacji Dialog, ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, 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 

mailto:kancelaria@wrotapodlasia.pl
http://www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl/
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
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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 ww. Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-

2020 oraz podmioty, które na zalecenie 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. 

4. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:………….....................................................……….. 

tel. ……...............…..........……………. e-mail: .............................................................................. 

 

 

Załączniki do oferty: 

Formularz rzeczowo-cenowy (Załącznik nr 2) 

........................................................................................................................ ..............................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

 

……………………………………… dnia ……………………………. 

......................................................................              

podpis upełnomocnionego/ych   

przedstawiciela/i Wykonawcy 

 

** 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, 

wykonawca nie składa oświadczenia. W takim przypadku zaleca się wykreślenie oświadczenia. 

 


