Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Nr NIP:
Nr tel.:

E-mail:

Oferta na przeprowadzenie szkolenia pt. ”Odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych w dobie pandemii.”

Koszt jednostkowy
na 1 uczestnika szkolenia
brutto=netto

Całkowita kwota
realizacji zamówienia
brutto=netto

Maksymalna
ilość uczestników
136 osób

Rozliczenie nastąpi zgodnie z informacją o ostatecznej liczbie uczestników szkolenia - wg
ceny jednostkowej brutto/osobę.
Szkolenie finansowane jest w całości ze środków publicznych, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt29
lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.
685 z późn. zm.). W związku z powyższym, nabyta usługa szkoleniowa jest zwolniona z naliczania
podatku VAT.
•
TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2021r – I grupa, 22.12.2021r. – II grupa
•
NAZWISKO I IMIĘ TRENERA:
•
WYKAZ SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WSKAZANEGO TRENERA: Prowadzący
musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń min. 3 kursy/szkolenia/warsztaty z
tematyki związanej z RODO - usługi powinny być zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeśli okres ten jest krótszy, to w tym okresie.

Lp.

Temat przeprowadzonego
szkolenia

Data realizacji
szkolenia
dzień/miesiąc
/rok

Podmiot/Jednostka na
rzecz, której szkolenie
zostało przeprowadzone

1.
2.
3.
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
4. Oświadczam, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez osobę posiadającą odpowiednią
wiedzę, dostosowaną do tematyki szkolenia oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
niezbędne do należytego wykonania usługi szkoleniowej.
5. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją w zakresie danych osobowych, o których
mowa
w zapytaniu ofertowym.
6. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej zrealizowania.
7. Oświadczam, że wypełniłem/am 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 zapytaniu.
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania WYKONAWCY*

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy i jeżeli nie wynika to bezpośrednio z ogólnodostępnych dokumentów (np. KRS, CEIDG),
przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez
osobę podpisującą ofertę.

