ZAŁĄCZNIK NR 1:
FORMULARZ OFERTY
Imię i nazwisko
/Nazwa firmy:
Adres
Kontakt (tel./e-mail)
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu „Ochrona Puszczy
Karpackiej” oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie:
Przedmiot zamówienia

Cena PLN brutto
łącznie

Lokalizacja 20 stanowisk mchów,
grzybów i porostów chronionych
na terenie Puszczy Karpackiej

……………………………………………..
data i podpis Oferenta
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2.
3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu.
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
a) jestem uprawniony/a do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
c) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU

Oświadczam, iż:
1. posiadam wykształcenie wyższe z dziedziny nauk rolniczych i/lub nauk ścisłych i
przyrodniczych:

rok ukończenia

stopień

……………………………………………………..
data i podpis Oferenta

2

uczelnia
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kierunek

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………. oświadczam, w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres Oferenta)

iż nie łączy mnie z Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, powiązanie
polegające w szczególności na:
• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie 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.
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……………………………………………………..
data i podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KLAZULA INFORMACYJNA

KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 12 i art. 13 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 119/1 z
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
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2) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty na dostawę
sprzętu w ramach Projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej”, ewentualne zawarcie umowy, a także
przechowywanie złożonych ofert w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (które
mogą się pojawić np. na skutek kontroli realizacji projektu).
3) Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”)
tj. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
b) 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 oraz kontroli skarbowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora.
4) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych oferentów w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
5) Podanie danych przez oferentów jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia oferty, zawarcia
umowy lub/i jej realizacji, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji. Ich niepodanie
może uniemożliwić realizację ww. czynności.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług technicznych i
organizacyjnych.
7) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych oferentów do państwa trzeciego.
8) Dane oferentów będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz
przez czas niezbędny do obrony roszczeń.
9) Oferenci posiadają prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
10) Oferent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11) Dane osobowe oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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1) Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie przy ul.
Królewskiej 65A/1, 30-081 Kraków wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z
Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura Fundacji ul. Mickiewicza 44 lokal
5, 37-700 Przemyśl lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org

Oświadczam, że 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.
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……………………………………………..
data i podpis Oferenta

