„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2021 r.

…………………………………..
(miejscowość, data)

................................................................................
……………………………………………………
…………………………………………………....
Nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ........................................................................
TELEFON: ............................................................
E-mail: ...................................................................

Stowarzyszenie - Lokalna
„Bądźmy Razem”
ul. Piłsudskiego 23,
07-100 Węgrów

Grupa

Działania

FORMULARZ OFERTY
WYPOSAŻENIE
I. Oferujemy wykonanie zamówienia tj. Opracowanie graficzne, wykonanie wyposażenia z
nadrukiem oraz ich dostawa:
- cena brutto razem:……………………………………zł. w tym VAT ………………………….. zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………………zł,
w tym:

 Namiot 1 sztuka - cena brutto:………………………zł. w tym VAT …………………………zł,
słownie: ………………………………………………………...zł,
 Stół cateringowy bankietowy składany 10 sztuk- cena brutto:………………………zł. w tym
VAT …………………………zł, słownie: ………………………………………………….zł,
 Ławka

składana

20

sztuk

-

cena

brutto:………………………zł.

w

tym

VAT

…………………………zł, słownie: ………………………………………………………...zł,

 Krzesło

składane

40

sztuk

-

cena

brutto:………………………zł.

w

tym

VAT

…………………………zł, słownie: ………………………………………………………...zł.

II. Oświadczenie Oferenta:
1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac
lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny i niezbędny do wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu
ofertowym” są kompletne i prawdziwe.

……..........................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzane danych kontaktowych w celu realizacji,
udokumentowania i rozliczenia projektu współpracy pt. „Kuchnia nas łączy” przez Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” oraz
Lokalną Grupę Działania „NEMUNAS”.

……..........................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016).

Informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”", ul. Piłsudskiego 23. 07-100 Węgrów, tel. 505 100 035, e-mail:
lgdbadzmyrazem@gmail.com

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.egdbr@gmail.com.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji, promocji i rozliczenia projektu współpracy pt. ,,Kuchnia nas łączy” przez
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Stowarzyszenie - Lokalna
Grupa Działania „Bądźmy Razem” oraz Lokalną Grupę Działania „NEMUNAS” na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.
b) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi,
kurierzy oraz obsługa informatyczna.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu.
6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania,
może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

