
Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty 

 

 

 

 

……………………………….. ………..…………………….……………. 

……………………………….. (miejscowość i data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu 

WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na konsultacje 

metodyczne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania 15 scenariuszy zajęć  

e-learningowych w obszarach przedmiotowych: przyroda, geografia, biologia, ochrona 

środowiska, które staną się podstawą przygotowania e-learningowej platformy oraz 

prowadzonych kampanii edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Czy wiesz czym 

oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza. 

Realizowanego  w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Umowy nr LIFE17 

GIE/PL/000631 z Komisją Europejską z dnia 14.12.2018 r. oraz umowy  

nr 430/2019/wn50/EE-PO-LF/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej a Uniwersytetem Wrocławskim. Liderem projektu jest Uniwersytet Wrocławski,  

a partnerami Politechnika Wrocławska oraz Urząd Miasta Bydgoszcz.   

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę) 
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu  Zamówienia  i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w nim 

określonych. 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu  Zamówienia  za całkowite wynagrodzenie obliczone na jego podstawie: 

Cena netto: …………………………………………PLN  

(słownie: .................................................................................... złotych....../100) 

podatek VAT (........ %) w kwocie ......................PLN  

(słownie .................................................................................... złotych....../100) 

Cena brutto: ………………………………………PLN  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………złotych……/100) 

4. ZOBOWĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia ……………………………. 

5. OŚWIADCZAMY, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także, że cena ta nie ulegnie 

zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz w okresie realizacji umowy. 

6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:  

Imię i nazwisko ……………………………………………….…………. 

Adres: ………………………………………………………..………………. 

Telefon: ……………………………………….…………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………..…………….. 

 

 

__________________, dnia __ __ 2020 roku            ________________________________ 

                                                                                      (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
       

 

* niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2) przeprowadzanego przez Uniwersytet 
Wrocławski w ramach projektu pn.: ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na 
rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, współfinansowanego przez 
Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631. 
 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

oświadczam, że 
 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych  

przekazanych w związku z ofertą na zapytanie ofertowe nr WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2)  

w ramach projektu pn.: ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-

informacyjna na rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet 

Wrocławski, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu 

Finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

nr projektu: LIFE17 GIE/PL/000631; 

 

2. oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)- RODO, wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/łam 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 
 

(UWAGA! Klauzulę informacyjną wg wzoru poniżej podpisuje każda osoba, która została 

wskazana w ofercie do wykonania przedmiotu zamówienia a jej dane osobowe zostały wskazane 

i przetwarzane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia); 

 

3. posiadam/podmiot, który reprezentuję posiada* uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności wynikających z zapytania ofertowego nr 

WNZKŚ.2411.4.2019.JW(2) (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

należy wymienić posiadane i dołączyć kopie); 

 

4. dysponuję/podmiot który reprezentuję dysponuje* odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia. Osoba/osoby która 

będzie/będą wykonywać zamówienie:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać imię i nazwisko/imiona i nazwiska) posiada/ją: 

 posiadać wykształcenie wyższe; 
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 posiadać doświadczenie w prowadzeniu minimum 10 lekcji pokazowych/zajęć 

otwartych; 

 posiadać doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy zajęć e-learningowych 

wykorzystywanych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej/ 

ponadpodstawowej – min. 5 scenariuszy; 

 posiadać doświadczenie w przygotowywaniu/opracowywaniu programów zajęć 

dydaktycznych; 

 posiadać doświadczenie w realizacji zajęć metodą projektu; 
 

(należy przedstawić kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dyplomu ukończenia 

studiów wyższych oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie); 
 

5. wobec mnie/wobec podmiotu, który reprezentuję* wydano/nie wydano* 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu  

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
 

6. ja/podmiot, który reprezentuję* nie znajduje/znajduje* się w dobrej sytuacji 

ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia; 
 

7. oświadczam, że ja/podmiot który reprezentuję*  jestem/nie jest* powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

8. Jestem zdolny/podmiot, który reprezentuję jest zdolny* do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w ciągu …………… dni licząc od daty podpisania umowy. 

 

………………………………………………………    …………………………………………………………………………………. 

         (miejscowość, data)             (imię i nazwisko oraz podpis  

                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

zgodna z Rozporządzeniem 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) 

 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski 

z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, Nr NIP: 896-000-54-08,  

REGON: 000001301 reprezentowany przez: 

prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

2) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.  

3) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty 

w postępowaniu  prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego  współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ewentualne 

zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także 

przechowywanie na poczet kontroli Projektu pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” 

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza oraz innych 

kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. 

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed 

zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci 

przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu 

oraz kontroli skarbowych.  

5) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa 

dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu 

poprzednim.    

6) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  

b) sprostowania danych,  

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

8)  Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

10) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  
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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.  

 

 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis osoby,  

której dane osobowe są przetwarzane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych  

przekazanych w związku z ofertą na zapytanie ofertowe nr WNZKŚ2411.4.2019.JW(2)  

w ramach projektu pn.: ”Czy wiesz czym oddychasz?” Kampania edukacyjno-informacyjna na 

rzecz czystszego powietrza. Realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17 

GIE/PL/000631. 

 
 
 
 
…………………………………………….………………………………… 

(data i podpis osoby, 
której dane osobowe są przetwarzane) 


