
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

……………………………… 
(Miejscowość, data) 

 

 

 

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  

ul. Gminna 6 

05-152 Czosnów  

 

 

 
 

OFERTA CENOWA 
 

 

 

 

…………………………………………………. 
(nazwa i adres oferenta/pieczęć oferenta) 

 

 

PODAJEMY CENĘ: 

 

 

 

………………………………… brutto 
(wartość oferty)  

 

 

NA: 

 

 
Przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V.  

w ramach realizacji projektu pn.: ,,Marka Lokalna szansą rozwoju regionu’’  w ramach poddziałania 

19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania’’  

objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

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

 
(przedmiot oferty) 

 

 
 

 

 

 

……………………………………….                 
       (czytelny podpis oferenta/pieczęć) 
 



 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z rozporządzenia PE 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) informujemy, iż:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"  

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul. Gminna 6,  05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                     

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczenia umowy na podstawie art. 6         

ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu, 

to jest Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, 03-469 

Warszawa oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole  

i audyty na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

5. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozliczenia umowy, 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia umowy, 

a także dalszy okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych.  

 

                                                                                                    

                                                                                                             

…………..………………………………………….. 
                                                                                                       /czytelny/-e podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych 

                                                                                                              do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/pieczęć) 
 

 

mailto:iodo@rt-net.pl

