…………………………………
……………………………………

miejscowość, data

Pieczęć Wykonawcy(nazwa, adres)

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/ Ż /2021
na dostawę produktów żywnościowych do
Fundacji im Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020"
Dostawa produktów żywnościowych do Fundacji im Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
na potrzeby Centrum Integracji Społecznej” zamówienie z podziałem na 7 części
Oznaczenie Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy (firma)1:
……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy:
……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e
……………………………………………….…………………………………
oraz PESEL ……………………………
1

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) należy wskazać
nazwy firmy wszystkich Wykonawców/ Członków Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej)
Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Telefon: ……………………………..……….……………
E-mail:
……………………………………………………………………..……………………………
NIP ………………………….……………....................…
REGON ……………………………………………….……
Podmiot reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji)

Wykonawca posiada status podmiotu ekonomii społecznej
a) Tak …………..
b) Nie …………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu ofertowym z zachowaniem zasad
konkurencyjności proponujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach
określonych w załącznikach:
Zał. 1 Część I zamówienia – Mięso, wędliny,
Wartość netto: ............................. zł
słownie złotych (netto):
......................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
.................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
............................................................................................................................................

Zał. 2 Część II zamówienia – Warzywa i owoce
Wartość netto: ............................ zł
słownie złotych (netto):
......................................................................................................................................
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Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
...................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
..................................................................................................................................................

Zał.3 Część III zamówienia – Nabiał i przetwory mleczarskie
Wartość netto: ......................... zł
słownie złotych (netto):
...................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
....................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
...................................................................................................................................................

Zał. 4 Część IV zamówienia Jaja kurze
Wartość netto: ......................... zł
słownie złotych (netto):
...................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
....................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
....................................................................................................................................................
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Zał. 5 Część V zamówienia - Ryby i mrożonki
Wartość netto: ......................... zł
słownie złotych (netto):
....................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
....................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
...................................................................................................................................................

Zał. 6 Część VI zamówienia – Pieczywo,
Wartość netto: ......................... zł
słownie złotych (netto):
.................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
.................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
słownie złotych (brutto):
.................................................................................................................................................

Zał. 7 Część VII zamówienia – Artykuły ogólnospożywcze
Wartość netto: ......................... zł
słownie złotych (netto):
................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ........................ zł
słownie złotych:
.................................................................................................................................................
Wartość brutto: ................................ zł
Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020.
Wnioskodawca: Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śląski ; ul. Kościelna 27
Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/ 7813162
Biuro projektu: 59-600 Lwówek Śląski ; ul Nowy Świat 2

słownie złotych (brutto):
.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że:
1) Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego,
o których mowa w SWZ;
2) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia;
3) Zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni,
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5) Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 RODO w przypadku
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą,
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i jej
postanowienia przyjmujemy do wiadomości bez zastrzeżeń.
6) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu;
7) Zamówienie wykonamy3:
a) Osobiście ………………………….
b) Przy współudziale podwykonawców………..
W przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. b) – należy wypełnić poniższą tabelę

L
p.

Nazwa (firma)
Podwykonawcy4

i

adres

Zakres podwykonawstwa

2

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, str. 1).
3,

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X
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………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

………………………………
…………

…………………………………………………………
……………….

Załącznikami do niniejszej oferty są:
- ………………………………………………………………………………………..……….;
- ……………………………………………………………………………………………...…;
- ……………………………………………………………………………………………...…;
- …………………………………………………………………………………………..……;
- ……………………………………………………………………………………………..…;
- ………………………………………………………………………………………………..;
- ………………………………………………………………………………………….…….;
- ………………………………………………………………………………………………. ;
-………………………………………………………………………………………………..;

……………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

4

Należy wskazać, jeżeli Podwykonawcą jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Podwykonawcą nie jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołuje się
firmę i adres Podwykonawcy Wykonawca wskazuje, o ile są mu znane na etapie składania ofert.
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……………………………………
Pieczęć Wykonawcy(nazwa, adres)

………………………………………….
miejscowość, data

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 1/ Ż /2021 na dostawę produktów żywnościowych
do Fundacji im Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczam/my, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków.
2. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem ekonomicznym lub finansowym niezbędnym do
realizacji niniejszego zamówienia.

……………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………
Pieczęć Wykonawcy(nazwa, adres)

………………………………………..
miejscowość, data

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 1/ Ż /2021 na dostawę produktów żywnościowych
do Fundacji im Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY5:
Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie należy do jakiejkolwiek (żadnej) grupy
kapitałowej6.
.......................................................

(podpis osoby uprawnionej
…………………………………………
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej z
żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu7.
.
.......................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej z
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia:
……………………………………………………………………………………………

5

Zaznaczyć znakiem X we właściwej pozycji
W przypadku gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek/ żadnej grupy kapitałowej, niniejsze oświadczenie może złożyć
wraz z ofertą, z tym że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie
powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy
7
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w
przedmiotowym postępowaniu niniejsze oświadczenie składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu).
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6

…………………………………………………………………………………………..…
……………........……………………………………………………………………………
.......................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr 1/ Ż /2021 na dostawę produktów żywnościowych
do Fundacji im Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim - Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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 danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO ") informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; Fundacja im. Św. Krzysztofa we
Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 27, 59-600 Lwówek Śląski.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Pana Krzysztofa Klimka,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kmklimek96@gmail.com tel:
698767826.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem ofertowym na dostawę produktów
żywnościowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym w trybie
zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o wytyczne.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności przez okres trwałości projektu tj. 38 m-cy od dnia zakończenia
postępowania ofertowego.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w odrębnych przepisanych
związanym z udziałem w postępowaniu ofertowym.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
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do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania ofertowego albo sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania ofertowego);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
ofertowego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO;
c) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00- 193 Warszawa.
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Podpis osoby uprawnionej
w imieniu Oferenta
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