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Załącznik nr 2 ………………………………………………………. 
 

Miejscowość i data 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane oferenta: 
 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon* ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

adres e-mail* …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

REGON …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu oferenta 
 

(wraz z funkcją): ..................………………………………………………………………………………………………….. 
 

*należy podać dane do kontaktu w sprawie oferty 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na dostosowanie narzędzia w postaci platformy cyfrowej do 
mapowania ekspertów w ramach projektu „Sustainable educational ecosystem for climate 
protection” („Projekt”), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/FFIS/EUKI/2022 z dn. 
21.04.2022 r., składam niniejszą ofertę: 

 

Oferuję realizację Przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w łącznej wysokości: 
 

Centa netto (zł)  

Stawka podatku VAT(%)  

Cena brutto (zł)  
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Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazuję, że w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonałem co najmniej 2 usługi polegające na 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 

Wykaz 1 – Doświadczenie Wykonawcy 

Lp. Przedmiot 
usługi 

Podmiot, na rzecz którego usługa była 
wykonana 

Data realizacji usługi 

1.    

2.    

3.    

Wykaz 2 – Umiejętności Wykonawcy 

Lp.  UMIEJĘTNOŚCI: TAK/NIE 

1.  Praca na narzędziach, które wymagają częściowej 
kastomizacji w języku html lub podobnym 

 

2.  J. angielski na poziomie min. 
średniozaawansowanym 

 

3  Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem 
wiedzą  

 

 
 

 
Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena brutto zawiera obowiązujący podatek od towarów i 
usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym 
wraz z załącznikami, w szczególności w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia oraz, że cena ofertowa jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto 
należnym wykonawcy z tytuły realizacji umowy;  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do 
niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty; 

3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający wszystkim 
wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, w 
szczególności w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia; 

4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania prac we wskazanym zakresie; 

5. Oświadczamy, że akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami termin i 
sposób płatności wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, ustalone w ten sposób, że 
wynagrodzenie będzie płatne w PLN, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
oryginału prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem prawidłowego zrealizowania 
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przedmiotu umowy; 

6. Oświadczamy, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej postanowieniami oraz obowiązującymi 
przepisami prawa;  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania; 
8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

celów wynikających z realizacji zamówienia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 

1. do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania przekazywanych nam drogą elektroniczną lub 
faksem oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, 

2. do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym. 
   

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

 

Pan / i ……………………………………………………… .……………………………… 

 

 

Składając ofertę w imieniu Oferenta, oświadczam, że: 
Świadoma/-y odpowiedzialności – w tym także odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 Kodeksu 
karnego – za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania zamówienia oraz  odpowiedzialności za podanie informacji mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania -  niniejszym oświadczam, iż podane wyżej 
informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

Data i miejsce  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych jest  
Prezes Fundacji kontakt, adres e-mail:  biuro@ffis.edu.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostosowanie narzędzia w postaci platformy cyfrowej do 
mapowania ekspertów sprawa nr 3/FFIS/EUKI/2022 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów, w tym  ustawy z 6 września 2001 roku 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)    

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie 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 osobowych ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

 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.  


