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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.11.2020 r. 

…………………………………. 

       Miejscowość i data 

DANE OFERENTA: 

Nazwa/ Imię i nazwisko ………………………………….. 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu szkoleniowego  
i przeprowadzenia szkoleń w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla grup  
i podmiotów ubiegających się o dotacje w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Obszaru Rybnickiego”, przedkładam ofertę w następujących częściach: 
 
1) Tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnych 
form prawnych): 
Kwota wynagrodzenia brutto/1 godzina szkolenia (w PLN) ……….….. , słownie: ……....………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
2)  Budowania zespołu: 
Kwota wynagrodzenia brutto/1 godzina szkolenia (w PLN) ……..…... , słownie: …….……..………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3)Prawa pracy:  
Kwota wynagrodzenia brutto/1 godzina szkolenia (w PLN) ……...….. , słownie: ………..…..……… 
 
 
Należy wpisać proponowaną kwotę wynagrodzenia jedynie przy zakresie szkolenia, które 
Oferent planuje świadczyć w ramach przedmiotu zamówienia. Pozostałe rubryki należy 
przekreślić.  
 
Oświadczam, że: 

1. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 300 godzin 
szkoleń w obszarze tematycznym, w zakresie którego składana jest oferta/ co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym, w zakresie którego składana jest oferta*. 

2. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność rozpoznawania potrzeb szkoleniowych, 
w oparciu o nie przygotowania szkolenia, czyli określenia jego celów, oczekiwanych efektów 
uczenia się, planu szkolenia oraz metod i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia 
oceny efektów szkolenia.  
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3. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność zaprojektowania procesu 
szkoleniowego, ukierunkowanego na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce.  

4. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych 
podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia.  

5. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność przeprowadzania szkoleń metodami 
aktywnymi.  

6. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* niezbędne umiejętności techniczne związane  
z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.  

7. Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* wystarczającą wiedzą merytoryczną  
i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami 
trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego.  

8. Posiadam potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia.  

9. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  
10. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonywania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu. 
11. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań  

w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 
12. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym 
przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* 
na podstawie faktury.  

 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że : 
 
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszym postępowaniem jest 

Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: 
kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu 
w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, dofinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL),  
w szczególności: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, 
rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt   
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Partnerowi – Miastu Żory. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi 
(w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez 
uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących 
archiwizacji dokumentów.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 
usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 
…………………………………….…………….………………………………… 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych  
do reprezentowania Oferenta 

 
 
 
 

* Nieodpowiednie skreślić 


