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Zapytanie o cenę 
 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

1. Organizacja i koordynacja rajdu rowerowego pn. „Krajoznawczy rajd po LGD”. 

2. Informacje organizacyjne: 

1) termin rajdu: sierpień/wrzesień 2018 r. (sobota/niedziela), 

2) czas trwania rajdu: 1 dzień, 

3) ilość uczestników: ok 20 osób, 

4) długość trasy rajdu: ok. 30 km, 

5) przebieg trasy rajdu z uwzględnieniem m. in. atrakcji turystycznych: zabytków, rezerwatów. 

3. Zobowiązania koordynatora rajdu rowerowego: 

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym bezpiecznej trasy rowerowej, w tym 

opracowanie regulaminu wydarzenia, 

2) logistyczne przygotowanie rajdu oraz sporządzenie listy obecności i dokumentacji 

fotograficznej z przebiegu rajdu, 

3) pilotowanie grupy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i obowiązującym prawem, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi 

ubezpieczenia NW na kwotę min. 10 tys. zł,  

5) zapewnienie uczestnikom rajdu niezbędnej pomocy technicznej i podstawowej opieki 

medycznej, tj. posiadanie apteczki, 

6) organizacja i zapewnienie poczęstunku (ogniska integracyjnego). 

4. Oferta cenowa powinna zawierać: 

1) wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia, 

2) przykładowy przebieg trasy rajdu,  

3) potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo  

i Rozwój” do złożenia zamówienia.  

 

 

 



Oferty cenowe sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać w terminie do  

25 czerwca 2018 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć na adres 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26 - 700 Zwoleń. 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udzielają pracownicy biura 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 

Telefon: 48 676 20 29, 

E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl 

 

 

Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo  

i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany 

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych do 1 września 2018 r. możliwy jest pod numerem 

telefonu 48 676 20 29 lub pod adresem email stowarzyszeniedir@o2.pl adres pocztowy: 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - prawnej 

na postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy,  

w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 

projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 
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…………………………………    …………………, dnia ……………… 

………………………………… 

………………………………… 

(Nazwa i adres składającego ofertę) 

 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 

 

 

 

Oferta cenowa  

na organizację i koordynację rajdu rowerowego pn. „Krajoznawczy rajd po LGD”  
 

 

1. Nawiązując do zapytania o cenę na organizację i koordynację rajdu rowerowego proponuję:   

1) następującą cenę za w/w usługę: …………………………………………… zł. brutto, 

(………………………………………………………………………… słownie), 

2) termin …………………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że  

1) zapoznałem się z opisem zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w organizacji rajdów rowerowych oraz 

dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonania 

zamówienia, 

3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty niezbędne do organizacji rajdu, 

4) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych przez Zamawiającego. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

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

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

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

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………... 

Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...… 

 

 

……………………………………… 
(Data i podpis osoby uprawnionej)    

 

Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie „Dziedzictwo  

i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, w celu 



związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie 

z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 

78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, 

zgodnie z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 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 i usuwania. 

 

 
……………………………………… 
(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 


