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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: FRL/8/2019/ANC 

                                             
Formularz Oferty Wykonawcy 

 

Imię i nazwisko Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

Adres wynajmowanej sali 

doradczej: 
 

Adres wynajmowanej sali 

szkoleniowej: 
 

Adres do korespondencji:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP:  

 

skierowana do: 

Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 

ul. ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin 
 

projekt „Aktywni na co dzień 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na wynajem sal doradczych i szkoleniowych, przedstawiam ofertę cenową

1
 

za 1 godzinę: 

 

 Część I – Hrubieszów, wynajem sali doradczej w wymiarze 78 godzin na indywidualne poradnictwo 

zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 

grupy  tj. 13 osób: 
 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali doradczej: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 

                                                 
1
 Wykonawca podaję cenę brutto za jedną godzinę realizacji usług. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, 
obciążenia i koszty. 
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Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali szkoleniowej na doradztwo grupowe: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 

 

 

 Część II – Chełm, wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo 

zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 

grupy  tj. 12 osób: 
 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali doradczej: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali szkoleniowej na doradztwo grupowe: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 

 

 Część III –Lublin, wynajem sali doradczej w wymiarze 72 godzin na indywidualne poradnictwo 

zawodowego i psychologiczne oraz sali szkoleniowej na doradztwo grupowe w wymiarze 6 godzin dla 1 

grupy  tj. 12 osób: 

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali doradczej: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 

 

Cena ofertowa za 1 godzinę wynajmu sali szkoleniowej na doradztwo grupowe: 

brutto ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: …………………………………………………………………………………..brutto), 

netto za 1 godzinę ……………..…………..…………… złotych,                                                                                 

(słownie: ………………………………………………………………………………….netto) 
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Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku. 

 

 

W przypadku wyboru mojej oferty oraz podpisania umowy zobowiązania finansowe Zamawiającego proszę 

kierować do ................................................. (podać nazwę banku), nr konta 

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

w terminie 30 dni, po przedłożeniu rachunku/faktury, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji 

finansującej projekt. 

 

 

Oświadczam, że: 

a) posiadam tytuł prawny do dysponowania lokalem, 

b) sala doradcza przystosowana jest do prowadzenia spotkań dla 2 osób jednorazowo, wyposażona w stół, 

krzesła oraz komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do 

Internetu – minimum 2 stanowiska, 

c) sala szkoleniowa jest przystosowana do prowadzenia zajęć dla minimum 13 osób jednorazowo, 

wyposażona w: 

 - ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny, 

- min. 1 komputer z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office), dostęp do 

Internetu. 

d) obie sale znajdują się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

e) wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
1
 

 

Do oferty załączam: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

 
 
 

    .................................................................................. 
                                                    (czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

1 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). 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

a) Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Artura Grottgera 4 oraz Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin 

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach 

projektu „Aktywni na co dzień”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem 

krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 

2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym. 

f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 

grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto 

ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 

czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się 

będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

h) posiada Pan/Pani : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
1
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
2
; 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Panu/Pani: 

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

− 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. 

i) Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

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

                                                    (czytelny podpis Wykonawcy) 
 

 


