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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/BD/2020 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: 

 

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ŻŁOBKA BAŚNIOWA DOLINA  

Projekt: Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc 

opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania 

RPWP.06.04.01-30-0014/19, 

Termin realizacji zamówienia: 12-20.11.2020 

Miejsce: Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22, Poznań  

I. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 
......................................................................................... 

......................................................................................... 

NIP: .................................................................................. 

Numer rachunku bankowego: 

....................................................................................................................................................... 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
 

Fundacja Inicjowana Rozwoju Społecznego 

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 

Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22, Poznań  

III. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia 
 

OPIS PRODKUTU:  

NAZWA 

 OPIS PRODUKTU 

KWOTA 
BRUTTO ZA 1 
SZTUKĘ  

ŁĄCZNA KWOTA 
BRUTTO  

 

1. Projektor przestrzenny na suficie czy ścianie 

      ilość zamawianych sztuk: 1 

2. Żyrandol światłowodowy  

            ilość zamawianych sztuk: 1 

3. Panel świetlny  

       ilość zamawianych produktów: 3 szt. 
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4.  Walec piankowy z otworem  

        ilość zamawianych sztuk: 2 

5. Zabawka w formie przytulanki 

       ilość zamawianych sztuk: 2 

6.  Przejrzyste klepsydry sensoryczne 

       Ilość zamawianych sztuk: 10 szt  

 

7. Piankowa mata z wypustkami  

       Ilość zamawianych sztuk: 12 szt.  

8. Żelowe kształty  

        ilość zamawianych sztuk: 24 szt. 

 

9. Żelowe zwierzątka 

       ilość zamawianych sztuk: 12 szt. 

 

10. Percepcyjne kule oraz półkule  

       Ilość zamawianych sztuk: 16 szt. 

11. Przezroczyste sześciany  

       ilość zamawianych sztuk: minimum 35 szt. 

12. Bawełniane kwadraty o różnych fakturach i wypełnieniu   

       ilość zamawianych sztuk: 12 szt. 

13. Metalowe dzwoneczki  z rączką  

       ilość zamawianych sztuk:16 szt. 

14. Wałki do modelowania  

       ilość zamawianych sztuk: 12 szt.. 

15. Konstrukcyjna wieża  

      Ilość zamawianych sztyk: 4 zestawy   

16. Kartonowe lub drewniane plansze o stymulującej grafice  

Ilość zamawianych sztuk: 6 sztuk po trzy sztyki jednego 

rodzaju 

17.  15 kg piasku kinetycznego  

 

Łączna wartość brutto wynosi: ……………………………………………………………………………………słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

.......................................................... 

(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, 

UCZESTNIKÓW KOMISJI PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ 
OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL20141 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z realizacją Projektu pn. Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych 

miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, RPWP.06.04.01-30-

0014/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru 
Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę 
skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych 

 - w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: 
Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e--

mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
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- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: 
iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia 
warunki, o których mowa 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 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 
września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
(nr Projektu) Baśniowa Dolina – utworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 

3 na obszarze Miasta Poznania, RPWP.06.04.01-30-0014/19 w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w 

celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji 

Zarządzającej - ………………………………………………………… (nazwa i adres właściwej 
Instytucji Zarządzającej), Beneficjentowi realizującemu Projekt –Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, Poznań (nazwa i adres 
Beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą 
w realizacji Projektu – ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole  

i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, ,  odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia  
w ramach Projektu. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

11.Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 
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Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS PERSONELU PROJEKTU 

OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW KOMISJI 

PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH 

SL2014* 

 

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 
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