
 
 

 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach
Lokalnej – Multi CEL”, współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
inicjatywy LEADER Programu 
Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,
ul. Wojska Polskiego 78, 26
tel./fax 48 676 20 29,  
NIP 811-172-92-86,   
stowarzyszeniedir@tlen.pl 

 
II. CHARAKTERYSTYKA PRZED

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:

1. „Język angielski w biznesie 
grupy, czas realizacji - 7 dni dla grupy (łącznie 14 dni)

2. Kursu z zakresu księgowości

3. Doradztwo zawodowe - 
zostaną w wymiarze 4 godzin na grupę
indywidualne z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin dla jednego uczest
60 godzin; 

4. Stacjonarny kurs z zakresu obsługi komputera 
realizacji – 4 dni; 

5. Kurs ECDL – 48 godzin, jedna grupa 15

 

Lokalizacja – teren Lokalnej Grupy Działania
 
Termin wykonania zamówienia: 
ustalenia z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOT

1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto zgodnie ze wskaz
niem w formularzu, który stan

Zapytanie ofertowe 
 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji 

współfinansowanego ze środków UE w ramach 
rzygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”. 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

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

 

HARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

przeprowadzenie szkoleń: 

angielski w biznesie – Business English” – 2 grupy po 15 osób każda
7 dni dla grupy (łącznie 14 dni)  ; 

ursu z zakresu księgowości – 100 godzin, jedna grupa 10-cio osobowa, c

 zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia grupowe zorganizowane 
zostaną w wymiarze 4 godzin na grupę. Łącznie dla dwóch grup 
indywidualne z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin dla jednego uczest

ny kurs z zakresu obsługi komputera – 30 godzin, jedna grupa 15

48 godzin, jedna grupa 15-sto osobowa, czas realizacji -

Lokalnej Grupy Działania. 

Termin wykonania zamówienia: 15kwiecień– 5 sierpień 2019 r.– szczegóły 
z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim. 

zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto zgodnie ze wskaz
, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. 

Zwoleń, 13 marca 2019 r. 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji 

współfinansowanego ze środków UE w ramach w poddziałania 19.3 
rzygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej 

po 15 osób każda, 40 godzin dla 

cio osobowa, czasrealizacji - 15 dni; 

zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia grupowe zorganizowane 
. Łącznie dla dwóch grup - 8 godzin. Zajęcia 

indywidualne z doradztwa zawodowego w wymiarze 2 godzin dla jednego uczestnika – łącznie 

30 godzin, jedna grupa 15-sto osobowa, czas 

- 8 dni. 

szczegóły dotyczące terminu do 

zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto zgodnie ze wskaza-



 
 
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.

5. Dozwolone jest składanie ofert częściowych.

6. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI UDZIA
WYKONAWCY 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie poniższe 
warunki:  

- Wykształcenie: wyższe kierunkowe 

- Kwalifikacje pedagogiczne

- Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów o charakterze odpowiadającym prze
miotowi zamówienia. 

Na potwierdzenie powyższych warunków
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia. 
 

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:  

a. rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym prowadzenie dokumentacji,  w szczególności 
dziennika zajęći list obecności zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;  

b. przedstawienie programu szkolenia/kursu
c. pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjn

ści Zamawiającego rozumiane jako:  

 Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Z
mawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harm
nogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników proje
tu.   

 Prawidłowa i efektyw

 Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej  
z prowadzeniem kursu do 5 dni po zakończeniu przeprowadzonego kursu. 

 
V. KRYTERIA OCENY OFE

1. Zamawiający dokona wyboru 
wyboru ofert: 

1) K1 – Cena. Kryterium to stanowi 
rium można uzyskać 80,00 punktów) 

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu. 

składanie ofert częściowych. 

Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANIA WOBEC 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie poniższe 

ykształcenie: wyższe kierunkowe (zgodnie z przedmiotem zamówienia)

Kwalifikacje pedagogiczne 

Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów o charakterze odpowiadającym prze
miotowi zamówienia.  

powyższych warunków Wykonawca złoży życiorys zawodowy oraz  kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.  

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:   

rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym prowadzenie dokumentacji,  w szczególności 
list obecności zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;  

programu szkolenia/kursu 
pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjn
ści Zamawiającego rozumiane jako:   

Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Z
mawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harm
nogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników proje

Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.  

Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej  
z prowadzeniem kursu do 5 dni po zakończeniu przeprowadzonego kursu. 

. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów 

Cena. Kryterium to stanowi 80% całości kryteriów (maksymalnie za spełnienie tego kryt
0,00 punktów)  

AZ WYMAGANIA WOBEC 

O realizację przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający łącznie poniższe 

(zgodnie z przedmiotem zamówienia).  

Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów o charakterze odpowiadającym przed-

Wykonawca złoży życiorys zawodowy oraz  kopie 

rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym prowadzenie dokumentacji,  w szczególności 
list obecności zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;   

pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjno-

Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Za-
mawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmo-
nogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników projek-

na realizacja zadań w okresie trwania umowy.   

Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej   
z prowadzeniem kursu do 5 dni po zakończeniu przeprowadzonego kursu.  

najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów 

całości kryteriów (maksymalnie za spełnienie tego kryte-



 
 

 Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punk

Cena najniższej oferty za godzinę brutto   

 Liczba punktów = -----------------------------------------
Cena badanej oferty za godzinę brutto  

 
2) K2 – Doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń w formach grupowych. Kryterium to stan
wi 10% całości kryteriów (za spełnienie tego kryterium można uzyskać 

 Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych  
w Życiorysie zawodowym będącym częścią załącznika nr 1 
su zawodowego = 0 pkt. 

 3) K3 – Przygotowanie pedagogiczne. Kryterium to stanowi 10% całości kryterium 
tego kryterium można uzyskać 

Na spełnienie tego kryterium trzeba dołączyć do oferty dokument potwierdzając
gotowania pedagogicznego (ksero dyplomu/zaświadczenia/certyfikatu)

 Ostateczna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach zapytania ofertowego będzie 
obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2 + K3 

Łączna liczba punktów = Liczba punktów za spełnienie kryterium ceny + liczba punktów za spe
nienie kryterium doświadczenia + spełnienie kryterium przygotowanie pedagogiczne.

 
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁ

 
Oferty należy składać do dnia 
osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania 
twem poczty, kurieralub drogą elektroniczną na adres e
 
O terminie decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:  

-----------------------------------------x 80      

Doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń w formach grupowych. Kryterium to stan
za spełnienie tego kryterium można uzyskać 0 lub

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych  
będącym częścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

Przygotowanie pedagogiczne. Kryterium to stanowi 10% całości kryterium 
tego kryterium można uzyskać 0 lub10,00 punktów) 

Na spełnienie tego kryterium trzeba dołączyć do oferty dokument potwierdzając
gotowania pedagogicznego (ksero dyplomu/zaświadczenia/certyfikatu).Brak dokumentu = 0 pkt.

Ostateczna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach zapytania ofertowego będzie 
obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2 + K3  

zna liczba punktów = Liczba punktów za spełnienie kryterium ceny + liczba punktów za spe
nienie kryterium doświadczenia + spełnienie kryterium przygotowanie pedagogiczne.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Oferty należy składać do dnia 22marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres Zamawiającego 
osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

O terminie decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń w formach grupowych. Kryterium to stano-
0 lub10,00 punktów)  

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych   
do zapytania ofertowego. Brak życiory-

Przygotowanie pedagogiczne. Kryterium to stanowi 10% całości kryterium (za spełnienie 

Na spełnienie tego kryterium trzeba dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przy-
Brak dokumentu = 0 pkt. 

Ostateczna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach zapytania ofertowego będzie 

zna liczba punktów = Liczba punktów za spełnienie kryterium ceny + liczba punktów za speł-
nienie kryterium doświadczenia + spełnienie kryterium przygotowanie pedagogiczne. 

.00 na adres Zamawiającego  
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, za pośrednic-

stowarzyszeniedir@o2.pl 

O terminie decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  



 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polski

go 78, 26-700 Zwoleń, 
b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z

Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 
się poprzez adres e
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02
Warszawa; 

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
szawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e
mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
Warszawa; 

2) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa 
z dnia 10 maja 2018 roku
rządzenie, o którym mowa w p. 3)

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.
nie 2016/679”, gdy jest to niezb
stratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na po
stawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych sze
szy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 

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

5) 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.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pr
filowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości pr
jektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

 
 
  

dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polski

700 Zwoleń,  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w

175 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować 
się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny 
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03
szawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e

urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd 
załkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa 
10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000

dzenie, o którym mowa w p. 3) 

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust.
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządz
nie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admin
stratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na po
stawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych sze

wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

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

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,  

organu nadzorczego, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pr

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości pr
tu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.

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

siedzibą w Warszawie, Al. Jana 
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować 

lub pisemnie na adres korespondencyjny 
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 War-
szawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-

lub pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd 
załkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  
o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozpo-

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 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządze-
ędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-

stratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na pod-
stawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szer-

wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

wyboru najkorzystniejszej oferty  
zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie 

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

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości pro-
tu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 



 
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 
współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 
ze środków UE w ram
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
rzyszenie „Dziedzictwo i Roz

Lp. Nazwa kursu/szkolenia 

1 
„Język angielski w biznesie 
Business English” 

2 Kursu z zakresu księgowości

3 Doradztwo zawodowe 

4 
Stacjonarny kurs z zakresu o
sługi komputera 

5 Kurs ECDL 

 
 

Łącznie za wykonanie zadania/zadań oferujękwotę
nie.....…....................................

 
 
 
 
 

do Zapytania ofertowego z dnia 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

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

: ....................................................................................................................

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

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

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

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL”, 

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 Stow
rzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  proponuję: 

Cena brutto za godzinę 
szkolenia/kursu(zł) 

Liczba godzin

„Język angielski w biznesie – 
 80 

Kursu z zakresu księgowości  100 

 68 

kurs z zakresu ob-
 30 

 48 

wykonanie zadania/zadań oferujękwotę…....................
....................................……..) 

Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2019 r. 

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

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

: .................................................................................................................... 

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

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

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

przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach projektu 
Multi CEL”, współfinansowanego 

rzygotowanie i realizacja działań  
w ramach inicjatywy LEADER Programu 

2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowa-

Liczba godzin Wartość brutto 
(zł) 

 

 

 

 

 

....................…… zl (słow-



 
 

2. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość 
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 zostan
towym i Umowie.  

4. Oświadczam, że:  
 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

5. Dysponuję wszelkimi środ
tu zamówienia.  

6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Posiadam pełną zdolność do czynności
8. Do niniejszego załącznika dołączam Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykszta

cenie oraz doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów.
 

………………………………………
           (Miejscowość, data
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 i nie wnoszę do nich 

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofe

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie przedmi

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 publicznych.
Do niniejszego załącznika dołączam Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykszta
cenie oraz doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów. 

………………………………………  ……………………………………………
(Miejscowość, data)      (Podpis Wykonawcy)

kosztów wykonania zamówienia. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym  oraz akceptuje je i nie wnoszę do nich 

ie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofer-

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

kami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie przedmio-

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy 

prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
Do niniejszego załącznika dołączam Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykształ-

…………………………………………… 
(Podpis Wykonawcy) 



 
 
 
 
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 Polski

go 78, 26-700 Zwoleń, 
b) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z

Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 
c) Województwo Mazowieckie z siedzibą w

szawa;  

w celu związanym z wyborem
no - prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
rzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"
Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie 
z realizacją działań w ramach 
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
ju 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

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i pr
wie 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 Polski
700 Zwoleń,  

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
175 Warszawa;  

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

wyborem najkorzystniejszej oferty i ewentualnie  podpisaniem umowy cywi
prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 

ealizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 
cjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
wo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26

Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie 
w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań 

cy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozw
ju 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
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i pr
wie 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. Wojska Polskie-

siedzibą w Warszawie, Al. Jana 

Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 War-

podpisaniem umowy cywil-
prawnej na postawie rozeznania rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 

ealizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach 
cjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowa-
z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 

Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań o cenę, zgodnie  
rzygotowanie i realizacja działań  

w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwo-

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 pra-

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



 
 
 
 

 
 

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

szkoleń i kursów w ramach projekt

CEL”, współfinansowanego ze środków UE 

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Za

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

 

 

 

 

 

do Zapytania ofertowego z dnia 

 
 
 

Oświadczenie 

 

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

projektu współpracy pn. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej 

współfinansowanego ze środków UE 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 na terenie Lokalnej Grupy Dział

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

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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 przeprowadzenia 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multi 

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie  

w ramach inicjatywy LEADER 

2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania 

oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

ane z przygotowaniem  

osobowo lub kapitałowo. 

…………………………………………………… 

składającego ofertę 


