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Zapytanie o cenę 
 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą  
o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:  

 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń (5 spotkań na terenie LGD „Dziedzictwo  
i Rozwój”- gminy Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, 
Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń po około 45 minut każde,  
dla około 100 uczestników) z zakresu „Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne”  
w terminie do 15.10.2018 r. 

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie: 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem realizacji zadania jest wzrost wiedzy na temat ochrony środowiska oraz zmian 
klimatycznych, podniesienie świadomości i wykształcenia społeczności wiejskiej oraz 
wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych i wyrabiania dobrych nawyków. 

Ofertę może złożyć osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe 
odpowiednie do zakresu tematycznego zadania i/lub doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
oraz odpowiednie zaplecze techniczne i kadrowe.   
 
Oferta cenowa powinna zawierać: 
Imię i nazwisko/Nazwę, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e- mail; 
CV - celem udokumentowania wykształcenia kierunkowego oraz ewentualnego 
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (w przypadku osób fizycznych); 
Listę zrealizowanych zadań o podobnym charakterze (w przypadku osób prawnych 
 i jednostek organizacyjnych); 
Oferowaną cenę za opisany przedmiot zamówienia (na załączonym formularzu); 
Agendę i proponowany scenariusz spotkania. 

Cena powinna zawierać: 
- koszt przeprowadzenia szkoleń,   
- koszt dojazdu, 
- koszt ewentualnych materiałów dla uczestników. 
 



 
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  
15 czerwca 2018 r. mailem na adres stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście na 
adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78,  
26 - 700 Zwoleń albo przesłać pocztą na ww. adres. 
 
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  

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 jest dobrowolne, ale niezbędne do rozstrzygnięcia zapytania  
o cenę oraz 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 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

…………………………………    

………………………………… 

………………………………… 
(Nazwa/imię i nazwisko, adres składającego ofertę) 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 
 

Oferta cenowa  
na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu  
„Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne” 

 
Nawiązując do zapytania o cenę na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu  
„Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne” w związku z realizacją Planu 
Komunikacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  
i aktywizacji” – działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
proponuję następującą cenę zł. …………………………………... brutto, 
(…………………………………………………………………………………………………..słownie). 
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty tj. koszt 
przeprowadzenia szkoleń, dojazdu oraz ewentualnych materiałów dla uczestników.  
 
 

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

 
� 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) 

 


