
 
 

 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
 

 
 

……………………….………………………………… 
Miejscowość, data 

 
Wykonawca :      ……………………………………………………….................................... 

adres:                  ……………………………………………………….................................... 

tel.:                      ……………………………………………………….................................... 

e-mail:                 ……………………………………………………….................................... 
(dane Wykonawcy) 

 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie 

ul. Mickiewicza 3, 

76-032 Mielno 

 
OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 r. dotyczące 

dostawy owoców i warzyw bezpośrednio do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, w ramach 

projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie: 
 
 

W zakresie zadania nr: 

 
Cena brutto1 

Częstotliwość 

dostaw w tyg. 

( 1,2,3,4,5,6,7) 

 Dostawa   owoców i warzyw   

 

 
1  Cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

ewentualne składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie 

obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. 
 

 
 
 

………………………………………………… 

Czytelny podpis Wykonawcy 



 
 

 
 

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie 
ul. Mickiewicza 3 
76-032 Mielno 

tel. 500 081 271 
cismielno@lzs.pl 
www.lzs-mielno.pl 

 

 

 

 

Postępowanie nr 1/7.1/Z.O./2019 Załącznik nr 3 
 

 
 
 
 

…………………………………………… 

 

…………………………………………. 
 

Dane Wykonawcy 

…………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu wymagań 

 
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w Zapytaniu ofertowym z dnia 05.11.2018 r. tj.: 

a) Nie jestem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnieniu   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, 

pełnomocnika; 

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

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

c) Nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec ZUS oraz nie 

zalegam z opłacaniem podatków. 

d) W stosunku do prowadzonej  przeze mnie działalności nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości ani nie wszczęto postępowania upadłościowego. 
e) Nie zostałem/liśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

f) Wobec mnie/nas, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

g) W   pełni   akceptuję   oraz   spełniam   wszystkie   warunki   i   wymagania   dotyczące   udziału 
w postępowaniu. 

h) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

 
Świadomy/i  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych  oświadczeń,  informuję,  iż  dane  zawarte 
w ofercie, załącznikach oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, iż Zamawiający posiada prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń i 

danych w tych oświadczeniach na każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia. 
 
 
 
 

…………………………………………. 
 

(czytelny podpis Wykonawcy) 
 

 
*- niepotrzebne skreślić 

mailto:cismielno@lzs.pl
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Centrum Integracji Społecznej w Mielnie 
ul. Mickiewicza 3 
76-032 Mielno 

tel. 500 081 271 
cismielno@lzs.pl 
www.lzs-mielno.pl 

 

 

 

Załącznik nr 4 
 

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: 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie ul. S. Krzyżanowskiego 46a, 
01-220 Warszawa, zarejestrowane w KRS 0000160593, NIP5220010078 REGON 007011828 oraz 

Realizator Projektu Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Centrum Integracji Społecznej w 

Mielnie z siedzibą w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3. 

adres cismielno@lzs.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/7.1/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku prowadzonym 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. 

•  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 osobowych1 ; − 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ; − prawo do 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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Centrum Integracji Społecznej w Mielnie 
ul. Mickiewicza 3 
76-032 Mielno 

tel. 500 081 271 
cismielno@lzs.pl 
www.lzs-mielno.pl 

 

 

 

 

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 
2 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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