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Załącznik nr 1   

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Dane Wykonawcy oraz dane do kontaktu (wszystkie pola obowiązkowe) 

 

2. Cena (brutto) za usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego (w 

minimalnej liczbie godzin lekcyjnych kursu – 80h), dla jednej osoby:  

brutto: ....................................................................................................................... zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Cena (brutto) jednostkowa 

a. za godzinę lekcyjną (45 minut) języka angielskiego:  

brutto: ....................................................................................................................... zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. 

b. za egzamin: 

brutto: ....................................................................................................................... zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r.  

5. Miejsce realizacji zamówienia: zajęcia stacjonarne lub hybrydowe - Wrocław i/lub zajęcia zdalne 

 

 

 

 

 

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

          (podpis osoby uprawnionej)                              (miejscowość i data) 

 

 

 

Dane Wykonawcy oraz dane do kontaktu 

Nazwa 

Wykonawcy 

 

Adres 

Wykonawcy 

 

NIP   

Numer telefonu  

Adres e- mail  
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Załącznik nr 2   

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

 

Oświadczam, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe 

lub osobowe polegające w szczególności na:  

 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3  

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i innymi zasobami niezbędnymi do wykonania 

zamówienia oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa 

termin składania ofert. 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przyjmuję je 

bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który spełnia warunki, o których mowa w treści niniejszego 

zapytania ofertowego dotyczące: 

 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadania uprawnień 

wymaganych przepisami prawa do wykonywania określonej działalności i/lub czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 posiadania ośrodka szkoleniowego/pracowni/sali szkoleniowej w mieście Wrocław, tj. (proszę 

wpisać adres), w przypadku, gdy zajęcia prowadzone będą stacjonarnie lub hybrydowo 

(stacjonarnie i zdalnie) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 posiadania wykwalifikowanej kadry niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

 posiadania doświadczenia w organizacji i prowadzeniu zajęć z języka angielskiego 

przygotowujących do egzaminu TOEIC, wynoszącego co najmniej 80 godzin lekcyjnych w ciągu 

ostatniego roku liczonych do końca I kwartału 2021 roku. 

5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 

1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP. 

 

Ja niżej podpisany/a potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych. Jednocześnie jestem 

świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy. 

 

 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej)  
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Załącznik nr 4 

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNEGO 

 

W imieniu ……………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) oświadczam, iż posiadam 

status podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z definicją Podmiotu 

Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społecznego przedstawioną w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. 

Potwierdzenie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwa Społecznego stanowią 

załączone dokumenty1. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania Zamawiającego w błąd przy 

podawaniu informacji. 

 

 

 

 

 

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

 (miejscowość i data)                          (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 np. aktualny wydruk z KRS (nie starszy niż 7 dni przed dniem złożenia oferty) lub statut lub inny dokument poświadczający 
powyższe, np. wpis na ministerialną listę Przedsiębiorstw Społecznych. 
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Załącznik 5 

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla: 

 Wykonawców będących osobami fizycznymi,  

 Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocników Wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych 
zamieszczonych w pełnomocnictwie),  

 członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej  
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych 
w informacji z KRK).  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 

z siedzibą we Wrocławiu 53-503, przy ul. Grabiszyńska 89 

NIP 8862541896 

Strona internetowa: www.rcwip.pl 

numer telefonu: 71 7963000 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP prowadzonego w trybie 

zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020.  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie         

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące zakończonego projektu.  

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, określoną w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała 

odrzuceniu.  
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 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

 Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

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

− 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.  

 

 

 

 

 

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

              (miejscowość i data)       (podpis osoby uprawnionej) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani 

zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
3 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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Załącznik nr 6 

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

(wypełniają Wykonawcy, którzy dysponują osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP. 

 

 

 

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

          (miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  

Z pasją łączymy ludzi. 
Biuro we Wrocławiu:  ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław; tel. (71) 796 30 00 
Biuro w Wałbrzychu: ul. Beethovena 1-2, 58-300, Wałbrzych; tel./fax (74) 665 11 11  
e-mail: rcwip@rcwip.pl, www.facebook.com/RCWIP.Wroclaw, www.ngo.pl 

 
 

   

Załącznik nr 7 

 

Dotyczy zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP w ramach projektu DOBRA PRACA 2 – 

w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

danych udzielonych przeze mnie w dokumentach do zapytania ofertowego wyłącznie przez: 

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411,  

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz 

 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,  

00-926 Warszawa  

 

w celach realizacji projektu pn. „Dobra praca 2 - w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” 
nr RPDS.09.01.01-02-0083/19, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  
2014 –2020. 
 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w  tym przypadku nie ma 
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne 
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 
oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.   

 
 
 
 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej) 

 


