Projekt Współfinansowany z programu INTERREG Central Europe w ramach projektu CERIecon-CE119.

Formularz Ofertowy
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji i materiałów szkoleniowych oraz
przeprowadzenie 1 lub 2 edycji 1-dniowego warsztatu pt. „Prezentacja Pitch Deck” dla
Beneficjentów projektu CERIecon.
Dane dotyczące Oferenta:
Nazwa/Imię Nazwisko i adres:…………………………….................................................................
NIP……………………………………...……
Telefon………………………………………
e-mail:……………………………………….
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ZAPYTANIU
OFERTOWYM nr 1/2019/CERIecon w cenie:
Wartość zamówienia brutto:…..................…. /słownie……….…...…………............................…………
..................................................................................................................................................../
Podana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich(naszych) danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
niniejszego postępowania.

.................................................................
Pieczęć i Podpis Oferenta
………………………………..
Miejscowość , data

Zgodnie z art. 13 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 [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL]
informuję, że:
1.
2.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie,
tel.: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO w celu przeprowadzenia
postępowania ofertowego w ramach projektu CERIecon „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”.
Projekt ten jest współfinansowany z programu INTERREG Central Europe w ramach projektu CERIecon-CE119.

3.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji i kontroli Projektu oraz
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia przez Izbę realizacji tego projektu.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych i prawo do cofnięcia zgody - nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.

6.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/zawarcia umowy.

