
 

 
  

 

      

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

…………………………………………..    ……………….., dnia ………….2022 r. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

             Nazwa, adres, REGON, NIP, tel., e-mail,  

                        Oferenta (pieczęć) 

 

        Zamawiający: 

Nadnotecka Grupa Rybacka 

plac Pocztowy 25 

64-980 Trzcianka 

 

OFERTA 

     

dotycząca zapytania ofertowego z dnia 20.05.2022 r. którego przedmiotem jest realizacja 

projektu współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w 

ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy” czyli kompleksowa organizacja                             

i przeprowadzenie zagranicznej wizyty studyjnej na terenie Lokalnej Grupy Działania ds. 

Rybołówstwa (LGD, ang. FLAG) „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupė” oraz LGD ”Vakarų Lietuvos Žuvininkystės vietos veiklos grupė”, która będzie 

realizowana w ramach wdrażania LSR Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Odpowiadając na w/w zapytanie ofertowe oferuję wykonanie całości usługi będącej 

przedmiotem zapytania ofertowego, zgodnie z wymogami opisu zapytania ofertowego, za 

kwotę w wysokości: 

• Łączna cena brutto:             ……………………… zł 

       (słownie: …………………………………….. zł ……/100), czyli ………………….. zł netto 

w tym: 

- koszty noclegu i wyżywienia ………………………. zł brutto 

- koszty transportu …………………………………… zł brutto 

- koszty tłumacza i pilota …………………………………… zł brutto 



 

 
  

 

      

- koszty związane z organizacją wizyty ……………………………… zł brutto 

- koszty ubezpieczenia ……………………….. zł brutto 

- koszty gadżetów reklamowych …………………………… zł brutto 

- inne (tj.: …………………….) …………………………………… zł brutto 

- inne (tj.: …………………….) …………………………………… zł brutto 

- inne (tj.: …………………….) …………………………………… zł brutto 

 

Proszę uzasadnić potrzebę poniesienia innych kosztów:  

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

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

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

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że oferta jest zgodna z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym z 

dnia 20.05.2022 r. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na związanie niniejszą ofertą na czas 

wskazany w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że zaoferowana w ofercie kwota obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe 

oszacowanie wszystkich kosztów. 

6. Oświadczam, że posiadam wpis Rejestru Organizatorów Turystyki. 

7. Oświadczam, że nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przeze mnie firmy 

postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest 

w likwidacji. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozliczenie kosztów w terminie 14 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury płatnej po zakończeniu wyjazdu. 

9. Akceptuję projekt umowy zaproponowany przez Zamawiającego, stanowiący 

załącznik do zapytania ofertowego. W przypadku uznania mojej oferty za 

najkorzystniejszą, zobowiązuję się do podpisania tej umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 



 

 
  

 

      

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

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami, które przygotowywały i prowadzą przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz, że brak jest jakichkolwiek okoliczności dających podstawy do 

wykluczenia mojej osoby z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania.  

Powiązania, o których mowa polegają 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, kontrolnego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

10. Oświadczam, iż wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą, a także zobowiązuję się 

do poinformowania Zamawiającego o zmianie sytuacji w przedmiotowym zakresie 

niezwłocznie w przypadku zaistnienia zmiany. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
            data i podpis Oferenta (pieczęć)                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

      

…………………………………………..     

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

             Nazwa, adres, REGON, NIP, tel., e-mail,  

                        Oferenta (pieczęć) 

 

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku                                      

z przesłaniem oferty. 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe wiązać się będzie z 

przetwarzaniem danych osobowych Oferenta, będącego osobą fizyczną. Dlatego informujemy 

o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy danych osobowych 

Oferenta, co z nimi robimy i jakie są jego uprawnienia.  

 

1. Administrator. 

Administratorem danych osobowych Oferenta jest stowarzyszenie Nadnotecka Grupa 

Rybacka z siedzibą w Trzciance (plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka). Można się z nim 

skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 668028473 lub pisząc na adres: 

sekretariat@ngr.pila.pl 

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie czynności zmierzających do 

zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO1).  

Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia 

umowy na realizację zadań w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, gdyż konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, wysyłając stosowne żądanie na jeden z naszych 

adresów podanych wyżej lub informując nas o tym w naszym Biurze i podpisując się pod 

tym żądaniem na dokumencie, który Ci przedstawimy (musimy takie oświadczenia 

dokumentować). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania 

przez nas Twoich danych do tego momentu. 

3. Kategoria odbiorców.  

Dane osobowe oferentów mogą być przekazywane do podmiotów, które współpracują z 

administratorem np. do naszego prawnika lub księgowej. Dane przekazane innemu 

podmiotowi nadal będą mogły być wykorzystane jedynie w celu podanym wyżej. Poza 

tym Twoje dane trafią także do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy 

ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez 

 
1 Tj. 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) 



 

 
  

 

      

społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

4. Okres przechowywania danych  

Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich 

przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków 

wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej – w zależności od tego, co nastąpi 

najpierw . 

5. Uprawnienia podmiotu, którego dane są przetwarzane 

Oferent ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich 

uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje mu 

również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Nadnotecką Grupę 

Rybacką jego danych oraz prawo do przenoszenia tych danych – bardziej szczegółowo te 

kwestie uprawnień regulują przepisy RODO. W niektórych sytuacjach przepisy tego 

rozporządzenia mogą uniemożliwiać realizację jednego lub liku z wymienionych wyżej 

uprawnień. 

Oferent ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli jego zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy jego dane osobowe, może 

również dochodzić swoich praw na drodze sądowej. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących tego w jaki sposób dane osobowe i 

tego, jak je chronimy, należy przesłać stosowną wiadomość na adres poczty 

elektronicznej Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wskazany powyżej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią formularza informacyjnego dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych, 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 Oferenta (pieczęć)                                                                                

 

 


