
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej  na przeprowadzenie kursu
współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 
współfinansowanego ze środków UE w ramach 
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną gr
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zapytania 
potrawy tradycyjne i regionalne
projektu współpracy, łącznie przez 7 dni szkoleniowych (40 godzin).
celu poszerzenie wiedzy i umiejętności
2. Program kursu zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego 
przed podpisaniem umowy z
godzin zajęć praktycznych. 
Termin i miejsce realizacji zamówienia
realizacji szkoleń w ramach projektu.
Szczegółowy harmonogram realizacji usługi 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest 
przedmiotem zamówienia działalności, posiada 
oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Odpowiednie oświadczenia 
i podpisanie formularza oferty oraz wymaganych załączników. 

2. Obowiązki Wykonawcy:
1. Organizacja przedmiotu zamówienia wiąże się m.in. z:

a) Przeprowadzeniem 
i zatwierdzonym programem szkolenia i 
wskazanych w niniejszym zapytaniu i umowie z Wykonawcą;

b) Prowadzenie dokumentacji szkolenia zgodnie z wymaganiami/ wzorami 
dokumentów określonymi przez Wykonawcę (m.in. prowadzenie list 
dziennika szkolenia,

c) W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych pozwoleń/ badań związanych 
z realizacją kursu zapewnienie uczestniczkom pozyskanie odpowiednich 
dokumentów.  

d) Ustaleniem listy zakupów
2. Wymagania w stosunku do prowadzącego kurs: 

 
Zwoleń, 

Zapytanie o cenę 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
na przeprowadzenie kursu gastronomicznego „Kulinaria” w ramach projektu 

współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 
współfinansowanego ze środków UE w ramach w poddziałania 19.3 P
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 jest przeprowadzenie kursu gastronomicznego
potrawy tradycyjne i regionalne dla 15-sto osobowej grupy, organizowanego w ramach 
projektu współpracy, łącznie przez 7 dni szkoleniowych (40 godzin). Zajęcia będą miały na 
celu poszerzenie wiedzy i umiejętności (część praktyczna) na temat kuchni regionalnej. 

Program kursu zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego 
przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą i musi obejmować minimum

zamówienia: 15.04 - 05.08.2019 r.  zgodnie z harmonogramem 
realizacji szkoleń w ramach projektu. 
Szczegółowy harmonogram realizacji usługi - do uzgodnienia z wybranym Oferentem.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej 
miotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

Odpowiednie oświadczenia są składane poprzez wypełn
i podpisanie formularza oferty oraz wymaganych załączników.  

ykonawcy: 
Organizacja przedmiotu zamówienia wiąże się m.in. z: 

Przeprowadzeniem szkolenia dla wskazanych uczestników zgodnie z
i zatwierdzonym programem szkolenia i harmonogramem na warunkach 
wskazanych w niniejszym zapytaniu i umowie z Wykonawcą; 

dokumentacji szkolenia zgodnie z wymaganiami/ wzorami 
dokumentów określonymi przez Wykonawcę (m.in. prowadzenie list 
dziennika szkolenia, 
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych pozwoleń/ badań związanych 

realizacją kursu zapewnienie uczestniczkom pozyskanie odpowiednich 

zakupów, na szacunkowa kwotę nie większą niż
Wymagania w stosunku do prowadzącego kurs:  

Zwoleń, 26 marca 2019 r. 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
gastronomicznego „Kulinaria” w ramach projektu 

współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multi CEL”, 
w poddziałania 19.3 Przygotowanie  

w ramach inicjatywy 
2020 na terenie Lokalnej 

kursu gastronomicznego, promującego 
organizowanego w ramach 

Zajęcia będą miały na 
na temat kuchni regionalnej.  

Program kursu zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego co najmniej 7 dni 
i musi obejmować minimum 30 

zgodnie z harmonogramem 

do uzgodnienia z wybranym Oferentem. 

uprawniony do wykonywania wymaganej 
ezbędną wiedzę i doświadczenie 

znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
są składane poprzez wypełnienie  

dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym  
harmonogramem na warunkach 

dokumentacji szkolenia zgodnie z wymaganiami/ wzorami 
dokumentów określonymi przez Wykonawcę (m.in. prowadzenie list obecności, 

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych pozwoleń/ badań związanych 
realizacją kursu zapewnienie uczestniczkom pozyskanie odpowiednich 

niż 6 500 zł. 



a) Prowadzący szkolenie obligatoryjnie musi
wyższe/zawodowe 
przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia

b) Wykonawca do niniejszego zapytania dołączy CV,
c) Wykonawca wskazuje

wymagań w załączniku nr 2
podpisywania umowy,  może żądać dostarczenia dokumentów/ refere
potwierdzających informac

 
III. KRYTERIA WYBORU 

1. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie 

kryteriów:   
 
KRYTERIUM 
CENA (C) 
DOŚWIADCZENIE (D) 
 

3. Ostateczna ilość punktów (CP) oferty będzie sumą punktów, jakie zostały przyznane 
ofercie  
w każdy kryterium oceny ofert:

 
CP = CC+CD 
 
CP - Łączna ilość punktów przyznana ofercie po zsumowaniu kryterium cena 
i doświadczenie 
CC – Punkty przyznane ofercie w
CD – Punkty przyznane ofercie w kryterium DOŚWIADCZENIE
 

4. Punktacja w ramach danego kryterium:
 

a) Cena – 90% 
 
Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ) 
W przypadku tego
przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:
 
C=(Cmin)/(Cb) x 90 pkt
 
gdzie:  

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena", 
Cmin – cena oferty najtańszej, 
Cb– cena oferty badanej.

 

 
cy szkolenie obligatoryjnie musi posiadać 

 lub certyfikat/zaświadczenie/inny dokument umożliwiając
przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające 
przeprowadzenie danego szkolenia, 
Wykonawca do niniejszego zapytania dołączy CV, 
Wykonawca wskazuje informacje pozwalające na weryfikację opisanych 

załączniku nr 2 do formularza ofertowego. Zamawiający, na etapie 
podpisywania umowy,  może żądać dostarczenia dokumentów/ refere
potwierdzających informacji zawartych w CV. 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie 

WAGA 
90% = 90 pkt 
10% = 10 pkt 

Ostateczna ilość punktów (CP) oferty będzie sumą punktów, jakie zostały przyznane 

w każdy kryterium oceny ofert: 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie po zsumowaniu kryterium cena 

Punkty przyznane ofercie w kryterium CENA 
Punkty przyznane ofercie w kryterium DOŚWIADCZENIE

Punktacja w ramach danego kryterium: 

Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ) – 90 %. 
tego kryterium, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

) x 90 pkt 

ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena", 
cena oferty najtańszej,  

cena oferty badanej. 

posiadać wykształcenie 
lub certyfikat/zaświadczenie/inny dokument umożliwiający 

przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające 

pozwalające na weryfikację opisanych 
do formularza ofertowego. Zamawiający, na etapie 

podpisywania umowy,  może żądać dostarczenia dokumentów/ referencji 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych 

Ostateczna ilość punktów (CP) oferty będzie sumą punktów, jakie zostały przyznane 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie po zsumowaniu kryterium cena  

Punkty przyznane ofercie w kryterium DOŚWIADCZENIE 

oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena",  



Maksymalna liczba punktów, którą oferta może uzyskać w kryterium Cena 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 
przeliczone według powyższego wzoru. 
 

b) Doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję 
gastronomicznym – 10 %
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie 
podstawie dokumentów złożonych
 
Termin składania ofert: do 15

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty 
stanowiącym Załącznik nr 1
załącznikami. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Oferta musi być złożona w formie 
3. Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając  jej pełen zakres 

i wynikające z tytułu jej wykonania koszty 
w formularzu ofertowym, stanowiącym 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 

Oferty przygotowane wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi 
załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem
w siedzibie Zamawiającego lub 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,
ul. Wojska Polskiego 78, 26
stowarzyszeniedir@tlen.pl

V.OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności 
z niniejszym zapytaniem ofertowym.

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie tj. nie została złożona 

w wyznaczonym miejscu i terminie;
b) jest niezgodna z wym
c) jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
d) Wykonawca został wykluczony z powodu powiązań osobowych lub 

kapitałowych  
z Zamawiającym.

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 
Zamawiającemu. 

 
Maksymalna liczba punktów, którą oferta może uzyskać w kryterium Cena 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów — 90. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według powyższego wzoru.  

osoby, która będzie pełniła funkcję Wykładowcy n
10 % 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie 
złożonych przez oferenta. 

15 kwietnia 2019 r. do godziny 1500    

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z pozostałymi 

załącznikami. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta musi być złożona w formie oryginału, czytelnie podpisana przez Wykonawcę.
Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając  jej pełen zakres 
i wynikające z tytułu jej wykonania koszty – jako cenę brutto. Kwotę należy wpisać 
w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Oferty przygotowane wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi 
załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem

lub na adres Zamawiającego wskazany poniżej:

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

OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności 
z niniejszym zapytaniem ofertowym. 
Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

została złożona po wyznaczonym terminie tj. nie została złożona 
w wyznaczonym miejscu i terminie; 
jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń; 
Wykonawca został wykluczony z powodu powiązań osobowych lub 

 
z Zamawiającym. 

drzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Maksymalna liczba punktów, którą oferta może uzyskać w kryterium Cena – 90 pkt. 

90. Pozostałe oferty zostaną 

Wykładowcy na kursie 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie – 10 pkt. na 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – 
do zapytania ofertowego wraz z pozostałymi 

załącznikami. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
oryginału, czytelnie podpisana przez Wykonawcę. 

Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając  jej pełen zakres  
jako cenę brutto. Kwotę należy wpisać  

do zapytania ofertowego.  

Oferty przygotowane wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi 
załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem/ e-mailem  

na adres Zamawiającego wskazany poniżej: 

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności  

została złożona po wyznaczonym terminie tj. nie została złożona  

aganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym; 
jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 

Wykonawca został wykluczony z powodu powiązań osobowych lub 

drzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 



 

VI.DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29                                 
oraz adresem email: stowarzyszeniedir@tlen.pl    

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i 
Rozwój” do złożenia zamówienia.                    

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy

3. Oświadczenie o braku powiązań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE   

Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29                                 
oraz adresem email: stowarzyszeniedir@tlen.pl     

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i 
Rozwój” do złożenia zamówienia.                     

Wykaz kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy 

Oświadczenie o braku powiązań  

Dodatkowych informacji udzielają pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29                                 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i 



 

 

I. Dane Oferenta : 
Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ........................................................................

Nr telefonu/faksu: ..........................................................................................................

Internet: http:// ...........................................................................................................

e-mail: ......................................................@....................................................

REGON ..........................................................; NIP .......................................................

 

1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 
gastronomicznego „Kulinaria
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 
środków UE w ramach 
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  
proponuję łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi: 
złotych brutto (słownie:…………………………………
 
 

2. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym  oraz akceptuje je 
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych 
w zapytaniu ofertowym i Umowie. 

4. Oświadczam, że:  
 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności. 
 Posiadam niezbędną wi

5. Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

 
do Zapytania ofertowego z dnia 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: ..........................................................................................................

Internet: http:// ...........................................................................................................

mail: ......................................................@....................................................

REGON ..........................................................; NIP .......................................................

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu 
gastronomicznego „Kulinaria” realizowanego w ramach projektu współpracy 
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL”, współfinansowanego ze 
środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”   

wynagrodzenie za wykonanie usługi: .…………………… 
złotych brutto (słownie:…………………………………………….).

Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym  oraz akceptuje je 

ie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych 
w zapytaniu ofertowym i Umowie.  

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  

Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego z dnia 26 marca 2019 r. 

Nazwa: .................................................................................................................................... 

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

Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................... 

Internet: http:// .........................................................................................................................  

mail: ......................................................@............................................................................  

REGON ..........................................................; NIP ................................................................ 

przeprowadzenia kursu 
” realizowanego w ramach projektu współpracy 

współfinansowanego ze 
rzygotowanie i realizacja działań  

w ramach inicjatywy LEADER 
2020 na terenie Lokalnej Grupy 

.…………………… 
………….). 

Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym  oraz akceptuje je  

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych  

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

edzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie 



6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
podpisania umowy w terminie i miejs

7. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. 

 

 

………………………………………

           (Miejscowość, data) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

……………………………………… ……………………………………………

(Miejscowość, data)      (Podpis Wykonawcy)

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
cu wskazanym przez Zamawiającego. 

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

…………………………………………… 

(Podpis Wykonawcy) 



Przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest:
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 

Wojska Polskiego 78, 26
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z

Al. Jana Pawła 
mogę kontaktować się poprzez adres e
na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
719 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 
poprzez adres e
korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa 
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 
oraz rozporządzenie, o którym mowa w p. 3)

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 
obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa 
(dane nieobowiązkowe);

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty 
 i ewentualnie zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
zawarcie umowy, 

5) posiadam 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.

6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 
projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

 

 

 
wiadomości, że: 

Administratorem moich danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 
Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych 
mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl
na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
719 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 
poprzez adres e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres 
korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa 
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 
oraz rozporządzenie, o którym mowa w p. 3) 

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) 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 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 

s danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa 
(dane nieobowiązkowe); 
podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej 

i ewentualnie zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
przenoszenia danych, 

a skargi do organu nadzorczego, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 
ektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 

siedzibą w Warszawie, 
175 Warszawa; z administratorem danych osobowych 

info@arimr.gov.pl lub pisemnie 
na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-
719 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 

lub pisemnie na adres 
korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 

podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

hrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

ogólne rozporządzenie o ochronie 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, 

gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 

s danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa 

podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej 

i ewentualnie zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 
ektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 



 

 

 

Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych 
z realizacją niniejszej operacji, przez 

a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 
Wojska Polskiego 78, 26

b. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
Al. Jana Pawła II 70, 00

c. Województwo M
719 Warszawa; 

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno 
rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą 
Polskiego 78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań 
o cenę, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działa
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;  
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
719 Warszawa;  

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie rozeznania 
rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P

resie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER 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 

700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań 
o cenę, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
twarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania i usuwania. 

………………………………………

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 

siedzibą w Warszawie, 

azowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-

prawnej na postawie rozeznania 
rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie  

w ramach inicjatywy 
2020  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
w Zwoleniu przy ul. Wojska 

700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań 
o cenę, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie  

w ramach inicjatywy 
2020  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

twarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 



 

 

 

1. Wykaz kwalifikacji Wykonawcy

 
*- W razie potrzeby dodać wiersz
 
2. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem szkolenia 

 

L.p. 
Nazwa firmy, rodzaj realizowanych 
zajęć, zajmowane stanowisko 

1.  

2.  

3.   

 
 

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że 

przedstawione informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

…………………………………………

             (Miejscowość, data)  

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
trenera/wykładowcy 

1*  
 
 

 
do Zapytania ofertowego z dnia 

kwalifikacji Wykonawcy 

W razie potrzeby dodać wiersz 

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem szkolenia 

dzaj realizowanych 
zajęć, zajmowane stanowisko  

Liczba 
godzin/lat 

Data zatrudnienia/ 
wykonywania zadań 

– do, w formacie mc/rok

  

  

  

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że 

przedstawione informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

……………………………………………             ……………………………………………

                   (Podpis

Wykształcenie zgodne z 
tematem szkolenia 

Dodatkowe certyfikaty/ 
zaświadczenia
możliwość prowadzenia 
szkolenia w danym temacie 

  

Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego z dnia 26 marca 2019 r. 

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z tematem szkolenia  

Data zatrudnienia/ 
wykonywania zadań (od 

do, w formacie mc/rok) 

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że 

…………………………………………… 

(Podpis Wykonawcy) 

tkowe certyfikaty/ 
zaświadczenia potwierdzające 
możliwość prowadzenia 
szkolenia w danym temacie  



 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie 

przeprowadzenia kursu gastronomicznego 

współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 

współfinansowanego ze środków UE 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo. 

 

 

 

 

 

 

 
do zapytania ofertowego z dnia 

 

Oświadczenie 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie 

kursu gastronomicznego „Kulinaria” w ramach realizacji 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 

współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER 

u Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, oferent oświadcza, iż nie jest powiązany 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

……………………………………………

               Podpis składającego ofertę

Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego z dnia 26 marca 2019 r. 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie 

w ramach realizacji  projektu 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – Multi CEL”, 

rzygotowanie i realizacja 

w ramach inicjatywy LEADER 

2020 na terenie Lokalnej Grupy 

oferent oświadcza, iż nie jest powiązany 

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 

…………………………………………… 

Podpis składającego ofertę 


