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                       Kielce, dnia 05.04.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/04/2019/TNSZ W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

 

 

Wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji 

indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, 

realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz 

indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu „Twoja nowa szansa” na 

terenie województwa łódzkiego. 

 

W związku z realizacją projektu „Twoja nowa szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie 

PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) współfinansowanego przez Unię Europejską   

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa: I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego., kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności  

i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie 

oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu 

realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją 

IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz 

indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu na terenie województwa 

łódzkiego. 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15  

25-555 Kielce 

 

 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej / sal 

szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb osób 

młodych wraz z utworzenie/aktualizacją IPD, indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie 

jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu „Twoja nowa 

szansa” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner) 

współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  2014-2020,Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. Poddziałanie 

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zajęcia odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w dni robocze 

(możliwe również soboty) od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do 30.09.2019 r. lub 

dłużej, lecz w trakcie trwania projektu. 

Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu realizacji projektu, tj.: 

W ramach projektu „Twoja nowa szansa” planowany jest wynajem sali szkoleniowej/sal 

szkoleniowych na terenie województwa łódzkiego w celu przeprowadzenia: 

1) indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD 

dla 22 UP 

Edycja:  IV-VI. 2019r. – 110 godzin zegarowych (lub dłużej, jednak w trakcie trwania 

projektu); 

2) indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 22 UP 

Edycja: IV-VIII.2019r. –176 godzin zegarowych (lub dłużej, jednak w trakcie trwania 

projektu); 

3) indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 UP 

Edycja: VI –IX.2019 r. – 132godzin zegarowych (lub dłużej, jednak w trakcie trwania 

projektu). 

1 godzina = 60 min. 

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wszystkie spotkania będą  prowadzone na terenie województwa łódzkiego . Z uwagi na 

fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została jeszcze zakończona nie jest możliwe 

wskazanie dokładnego miejsca prowadzenia spotkań. W trosce o zapewnienie UP możliwie 

dogodnego korzystania ze spotkania, Zamawiający planuje uruchomienie zajęć  

w lokalizacji, która będzie odpowiadała większości UP. Zamawiający na 5 dni przed 

rozpoczęciem danej formy wsparcia w danej edycji poinformuje Wykonawcę o  miejscu 

realizacji zadania. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia miejsca przeprowadzenia 

zajęć we wskazanej miejscowości położonej na terenie województwa łódzkiego.  

3. Objęcie usługą wynajmu sali/sal szkoleniowych w ilości 418 godzin zegarowych dla  22 

Uczestników Projektu  jest największym możliwym zakresem przedmiotu umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu, a Wykonawca 

nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wyłącznie za wykorzystaną liczbę godzin.  Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 

stanowić będzie iloczyn wykorzystanej liczby godzin  i ceny jednostkowej podanej  

w ofercie. 

4. Należności za świadczone usługi będą regulowane przelewem do 30 dni od dnia 

wystawienia faktury/rachunku (nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji 

finansującej projekt) w układzie miesięcznym za poprzedni miesiąc 
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3. WYMAGANIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania 

realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki: 

 

1. Posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego 

oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie.  

2. Posiadać łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz). 

3. Posiadać bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

4. W okresie zimowym mieć zapewnione ogrzewanie. 

5. Być ulokowana w odpowiedniej odległości od źródeł hałasu. 

6. Zapewniać warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią 

lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach). 

7. Posiadać miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej. 

8. Sala powinna posiadać miejsce, w którym można przygotować przerwę kawową, catering. 

9. Być przystosowana do prowadzenia zajęć  

 indywidualnych – uczestnik projektu + Prowadzący– prosimy o podanie wielkości sali 

oraz opcjonalnie dołączyć fotografię. 

10. Sala jak i budynek, w którym się znajduje powinna być przystosowana do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, nie może zawierać barier architektonicznych Być dostępna na 

15 minut przed i po zajęciach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez 

Prowadzącego. 

11. Powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dla Uczestników projektu w budynku,  

w którym będą odbywać się wsparcia.  

12. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, 

w których będą prowadzone zajęcia. 

13. Spełniać warunki socjalne i wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone zajęcia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych 

pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu, tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć. 

 

 

4. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 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 (dalej RODO) informujemy, że w załączniku nr 3 

do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. 

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. 

2. Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

projektu „Twoja nowa szansa”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy 

przedmiotowe rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli zgody 

stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
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3. Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w 

postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu 

zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu 

oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW: 

 

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania salą/salami wraz ze wskazaniem lokalizacji 

Sali/sal- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

3. Klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

4. Klauzula zgody – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

5.Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – Załącznik nr 

5 do niniejszego zapytania ofertowego 

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

6. TRYB SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego:  

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 

Oferta na wynajem sali szkoleniowej/sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji 

indywidualnej identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, 

realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu oraz 

indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 Uczestników Projektu „Twoja nowa szansa” na 

terenie województwa łódzkiego. Nie otwierać do dn. 12.04.2019 godz. 9.00 
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Termin składania ofert upływa 12.04.2019.r. o godz. 8:59 

Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość 

udziału podwykonawców.  

 

 

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Zamawiający będzie się kierował kryterium – 100% cena  

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. 

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane według wzoru: K = (A/B)x100 pkt., gdzie: 

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty, A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,           

B – cena brutto badanej oferty 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty w oparciu o cenę, rozumianą jako realizację usługi 

za najniższą cenę.  

 

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej oferty  przedstawią  takie same ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z 

Wykonawcami. 

 

 

 

 

8. KONTAKT DO ZAMAWIAJĄCEGO 

Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Rożek-Kwiecień – Kierownik projektu,  

tel. 577 999 321 

e- mail: a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl  

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 

 

 

*Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest 

ogłoszeniem  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.    
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 

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

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

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Dane do kontaktu: 

 

telefon:   ........................................................................................... 

email:    ........................................................................................... 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 2/04/2019/TNSZ na wynajem sali szkoleniowej/sal 

szkoleniowych wraz z wyposażeniem w celu realizacji indywidualnej identyfikacji potrzeb 

osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, realizacji indywidualnego poradnictwa 

zawodowego w formie jobcoachingu oraz indywidualnego pośrednictwa pracy dla 22 

Uczestników Projektu „Twoja nowa szansa” na terenie województwa łódzkiego oświadczam, 

iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:  

 
 

 

Lp. 
Nazwa usługi  

Cena jednostkowa  

za godzinę zegarową 

(łącznie z podatkiem 

VAT) [PLN] 

Ilość godzin 

Cena oferty  

(łącznie z podatkiem 

VAT) [PLN]  

 

 1 2 3 4=2*3 

 

1. 

 

Wynajem Sali/sal wraz z wyposażeniem na 

realizację 

identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z 

utworzeniem/aktualizacją IPD 

 

  ………………zł 

 

110 

 

      ……………….zł 

    2. 
Wynajem Sali/sal wraz z wyposażeniem na 

realizację 

poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu 

 

  ………………zł 
176 

 

      …………………zł 

3 
Wynajem Sali/sal wraz z wyposażeniem na 

realizację 

pośrednictwo pracy 

 

  ………………zł 

 

132 

 

      ………………..zł 

 

Ogółem słownie złotych za 418 godzin: 
……………………………………………………… 
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Do oferty cenowej w załączeniu składam: 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że cena oferty za przedmiot 

zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 

 

 

Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.  

 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 

101, poz. 926 z poźn. zm.). 

 

 

 

 

……………………, dnia …………… 2019r.   

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu prawa do dysponowania salą/salami 

wraz ze wskazaniem lokalizacji sali/sal 
 

 

 

 

Oświadczam, iż dysponujemy salą/salami mieszczącą się w 

miejscowości......................................................................................................................... 

 

Przy ul………………………………………………………………………………………. 

 

Na podstawie……………………………………………..………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

  

 

……………………, dnia …………… 2019r.   

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

zgodna 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) 

  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie PROREW (LIDER) z siedzibą 

25-555 Kielce, ul. Kasztanowa 12/15,  adres e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl 

2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres: od@stowarzyszenieprorew.pl lub 

adres prowadzenia działalności gospodarczej podany w punkcie 1. 

3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 

4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

świadczenia usług w postępowaniu nr 2/04/2019/TNSZ prowadzonym w trybie zasady 

konkurencyjności w ramach Projektu nr POWR.01.02.01-10-0067/17 pn. „Twoja nowa szansa”, 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie 

oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli 

przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania 

umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu 

wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 

6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania nr 2/04/2019/TNSZ. Państwa dane nie będą 

przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 
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8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa, tj.  5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu nr POWR.01.02.01-

10-0067/17 pn. „Twoja nowa szansa”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) sprostowania danych,   

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

11) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

  

  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

  

  

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

 data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

Klauzula zgody 

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu realizacji projektu „Twoja nowa szansa” a w szczególności ustalenia wartości 

zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

Przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

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

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 

* 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). 

 

 


