Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1
do ogłoszenia nr OR-IV.272.5.7.2019.MT
Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany .................................................................................................................
działając

w

imieniu

i

na

rzecz

…………………...................................................................... ....................................................
...................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy):

tel. .........................................................

fax .........................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w niniejszym postępowaniu)

składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne –
przygotowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla 16 uczniów szkół i
placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski
prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. „Kompetentni i
wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
1.
Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową ………………….… zł. brutto za
uczestnika kursu obsługi kas fiskalnych.
Cena obejmuje wszystkie koszty przygotowania i przeprowadzenia kursu zgodnie z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
2.
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie do 30 sierpnia 2019r.
3.
Część teoretyczna i zajęcia praktyczne kursu odbywać się będą
………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać lokalizację, w tym adres)
4.
Akceptuję wskazany w ogłoszeniu okres związania złożoną ofertą.
5.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenie 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,). wobec osób fizycznych, od których dane
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osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
6.
Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi,
doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi przetwarzanie
powierzonych danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 Nr 119, str. 1 ze
zm.), zwanego w dalszej części umowy RODO, oraz gwarantuję ochronę praw osób, których dane
dotyczą. Na potwierdzenie powyższego oświadczenia zapewniam, że stosownie do art. 32 RODO
wdrożyłem środki techniczne i organizacyjne zapewniające:
1) przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z RODO;
2) stopień bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia
praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
Jednocześnie oświadczam, że wdrożone środki techniczne i organizacyjne w sposób odpowiedni
zabezpieczą powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z
prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostępem do tych danych osobowych.

.................................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

