
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej  na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym na 
potrzeby realizacji kursu gastronomicznego „Kulinaria” w ramach projektu współpracy pod 
nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 
środków UE w ramach w poddziałania 19.3 P
współpracy z lokalną grupą działania 
Obszarów Wiejskich na lata 2014
„Dziedzictwo i Rozwój”. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zapytania jest wynajem sal wykładowych z wyposażeniem dla uczestników 

kursu gastronomicznego  organizowanego w ramach projektu współpracy, łącznie przez 7 dni 

szkoleniowych (40 godzin). 

 2. Kryteria, jakie powinna spełniać sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym:

a) sala szkoleniowa przystosowana do zajęć 

b) wyposażenie sali szkoleniowej:

 ekran do prezentacji multimedialnych,

 tablica typu flip-chart z wyposażeniem,

 inne akcesoria niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, np. przedłużacz, pilot, itp.

 odpowiednia liczba stołów i krzeseł;

c) wyposażenie kuchni: 

 niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu: przygotowania sali na 

przyjęcie, przygotowanie drobnych przekąsek i

w tym potraw kuchni regionalnej (sprzęt do dekoracji, patery do ciast, roboty 

kuchenne, wagi kuchenne, lodówka, piekarniki, płyty grzewcze, szafki kuchenne 

z blatami roboczymi, garnki, patelnie, drobny sprzęt, umywalka, 

d) toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia

realizacji szkoleń w ramach projektu.

 

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi 

 
Zwoleń, 15 marca 2019 r.

Zapytanie o cenę 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym na 

potrzeby realizacji kursu gastronomicznego „Kulinaria” w ramach projektu współpracy pod 
nazwą „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multi CEL”, współfinansowanego ze 

w 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 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zapytania jest wynajem sal wykładowych z wyposażeniem dla uczestników 

kursu gastronomicznego  organizowanego w ramach projektu współpracy, łącznie przez 7 dni 

akie powinna spełniać sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym:

a) sala szkoleniowa przystosowana do zajęć w grupie 15 osobowej; 

b) wyposażenie sali szkoleniowej: 

ekran do prezentacji multimedialnych, 

chart z wyposażeniem, 

ezbędne do przeprowadzenia szkolenia, np. przedłużacz, pilot, itp.

odpowiednia liczba stołów i krzeseł; 

niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu: przygotowania sali na 

przyjęcie, przygotowanie drobnych przekąsek i napojów, przygotowania posiłków, 

w tym potraw kuchni regionalnej (sprzęt do dekoracji, patery do ciast, roboty 

kuchenne, wagi kuchenne, lodówka, piekarniki, płyty grzewcze, szafki kuchenne 

z blatami roboczymi, garnki, patelnie, drobny sprzęt, umywalka, etc.);

d) toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej. 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 15.04 - 05.08.2019 r.  zgodnie z harmonogramem 

realizacji szkoleń w ramach projektu. 

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi - do uzgodnienia z wybranym Oferentem.

Zwoleń, 15 marca 2019 r. 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie 
na wynajem sali wykładowej z wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym na 

potrzeby realizacji kursu gastronomicznego „Kulinaria” w ramach projektu współpracy pod 
współfinansowanego ze 

rzygotowanie i realizacja działań w zakresie 
w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju 

2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

1.  Przedmiotem zapytania jest wynajem sal wykładowych z wyposażeniem dla uczestników 

kursu gastronomicznego  organizowanego w ramach projektu współpracy, łącznie przez 7 dni 

akie powinna spełniać sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym: 

ezbędne do przeprowadzenia szkolenia, np. przedłużacz, pilot, itp. 

niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu: przygotowania sali na 

napojów, przygotowania posiłków,  

w tym potraw kuchni regionalnej (sprzęt do dekoracji, patery do ciast, roboty 

kuchenne, wagi kuchenne, lodówka, piekarniki, płyty grzewcze, szafki kuchenne  

etc.); 

zgodnie z harmonogramem 

uzgodnienia z wybranym Oferentem. 



 

 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta, 

2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,

3. Cenę oferty, obliczonej 

szkoleniowych . Cena brutto zawiera podatek VAT, który powinien być obliczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ofercie należy podać stawkę podatku VAT,

4. Oferta musi być podpisana przez oso

obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub 

opisany pieczątkami imiennymi.

 

 III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 29 marca  2019 r. m

stowarzyszeniedir@o2.pl lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo 

i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26 

Oferty należy składać zgodnie 

zapytania. 

Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki do niniejszego zapytania.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zama

treści złożonych ofert. 

 

IV.KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań 

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

Rozwój” do złożenia zamówienia.

 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim. 

 

Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

Cenę oferty, obliczonej jako iloczyn ceny netto za jeden dzień szkolenia  i liczby dni 

szkoleniowych . Cena brutto zawiera podatek VAT, który powinien być obliczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ofercie należy podać stawkę podatku VAT,

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w 

obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub 

opisany pieczątkami imiennymi. 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 29 marca  2019 r. m

lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo 

i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26 - 700 Zwoleń bądź przesłać pocztą na ww. adres

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki do niniejszego zapytania. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – 

2. Oświadczenie o braku powiązań  

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

Rozwój” do złożenia zamówienia. 

jako iloczyn ceny netto za jeden dzień szkolenia  i liczby dni 

szkoleniowych . Cena brutto zawiera podatek VAT, który powinien być obliczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ofercie należy podać stawkę podatku VAT, 

bę lub osoby uprawnione do występowania w 

obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub 

Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 29 marca  2019 r. mailem na adres  

lub dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenie „Dziedzictwo  

700 Zwoleń bądź przesłać pocztą na ww. adres 

ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

wiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

cena 100 %. 

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



 

 
 
.................................................................
Nazwa i adres składającego ofertę
 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej  z 
i zapleczem kuchennym z dnia 15 marca 2019 r. proponuję

 

Lp. Nazwa kursu/szkolenia 

Cena netto  za 

szkolenia/kursu 

1 Kurs gastronomiczny   

 
Łącznie za wykonanie zadania oferuję/oferujemy kwotę…....................…… 
(słownie .....…..............................
 
 

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Oferenta jest………...........…................. 

tel…………................................ 

 
 
 
 ………………………………………

           (Miejscowość, data) 
 
 

 

 

do Zapytania ofertowego z dnia 15 marca 2019 r.

................................................................. 
Nazwa i adres składającego ofertę, 

Oferta cenowa 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej  z 
zapleczem kuchennym z dnia 15 marca 2019 r. proponuję/proponujemy: 

Cena netto  za 
dzień 

szkolenia/kursu 
(zł) 

Liczba 
dni 

Wartość 
netto 

VAT

(%) 

7 

 
 
 
 

  

Łącznie za wykonanie zadania oferuję/oferujemy kwotę…....................…… 
(słownie .....….............................................……..) 

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Oferenta jest………...........…................. 

tel…………................................ e-mail……….........................................

………………………………………  ……………………………………………
(Miejscowość, data)         (Podpis Oferenta)

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego z dnia 15 marca 2019 r. 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej  z wyposażeniem  
 

VAT Wartość 
brutto 
(zł) 

(zł) 

  

Łącznie za wykonanie zadania oferuję/oferujemy kwotę…....................…… zł brutto 

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Oferenta jest………...........….................  

ail………..................................................................…. 

…………………………………………… 
(Podpis Oferenta) 



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 II 70, 00
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 konta
poprzez adres e
korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przep
z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 
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 
dnia 27 kwietnia 2016
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, 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
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 najkorzystniejsze
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 osobowy
 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.

 

 

 

 
Przyjmuję do 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 
Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
719 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę konta
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 poz. 1000) 
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 danych 

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
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejsze

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 osobowy
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
przenoszenia danych, 
wniesienia 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 
projektu 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 

is 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 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

o ochronie danych 
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 obejmuje zakres 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, 

moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 
projektu 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 administratora danych:

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 Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
719 Warszawa; 

w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno 
rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
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 w Zwoleniu przy ul. Wojska 
Polskiego 78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań 
o cenę, zgodn
z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświ
 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,  

estrukturyzacji 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 postaw
rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 P
realizacja działań w zakresie 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, zgodn
z realizacją działań 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  
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

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)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

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

siedzibą w Warszawie, 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-

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

w ramach inicjatywy 
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  

rzygotowanie i realizacja działań  
w ramach inicjatywy LEADER 

adczam, że są one zgodne z prawdą. 
am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 



 

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

sali szkoleniowej z wyposażeniem i zapleczem kuchennym na przeprowadzenie kursu 

gastronomicznego w ramach realizacji 

Edukacji Lokalnej –Multi CEL”, 

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”, 

oferent oświadcza, iż nie jest powiązany 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 13 marca 2019 r.

 

Oświadczenie 

 

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

sali szkoleniowej z wyposażeniem i zapleczem kuchennym na przeprowadzenie kursu 

gastronomicznego w ramach realizacji  projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum 

Multi CEL”, współfinansowanego ze środków UE 

rzygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 

oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

osobowo lub kapitałowo. 

……………………………………………

               Podpis składającego ofertę

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2019 r. 

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

sali szkoleniowej z wyposażeniem i zapleczem kuchennym na przeprowadzenie kursu 

„Multimedialne Centrum 

współfinansowanego ze środków UE w ramach 

rzygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 

oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

…………………………………………… 

Podpis składającego ofertę 


