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Załącznik nr 2 
Wzór Formularza Oferty 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Organizacja warsztatów, w tym sali konferencyjnej z odpowiednim wyposażeniem, noclegu 
oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne  ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie 

w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE  

 
 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/SJ/08/2022 z dn. 29.08.2022 r.                                                                                                          

         
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców występujących 
wspólnie (oraz Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców) 

 

NIP/ PESEL Wykonawcy   

Adres  

Województwo   

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów, w tym sali konferencyjnej z 
odpowiednim wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne  ściganie przestępstw 
przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE, nr referencyjny 
nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/SJ/08/2022 z dn. 29.08.2022 r., składam niniejszą ofertę za 
wynagrodzenie w następującej kwocie dla jednego uczestnika warsztatów. 

 
 

Wartość zamówienia netto (zł)   

Stawka podatku VAT(%)  

Wartość zamówienia brutto (zł)   

 
* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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Oświadczam, że: 
1. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz 

oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach. 
2. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości 

określonej przez Zamawiającego. 
3. Termin związania niniejsza ofertę wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
4. Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach. 
5. Integralnymi częściami niniejszej oferty są: 

a) ……… 
b) ……… 

 
 
 
 
 

………............……………….dnia ........................                                                    
 
 

       .................................. 
                                                                                                                          (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
 
 
 

…………………, dnia …………… 
 
………………………………………………… 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy:  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów, w tym sali konferencyjnej z odpowiednim 
wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne  ściganie przestępstw przeciwko 
dzikiej przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE. Nr referencyjny nadany 
sprawie przez Zamawiającego: 01/SJ/08/2022 
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja niżej podpisany(a)  

 

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

oświadczam, że spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału  
w postepowaniu.  

.......................... dnia ……… 

..................................................     
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów, w tym sali konferencyjnej z odpowiednim 
wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne  ściganie przestępstw przeciwko 
dzikiej przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE. Nr referencyjny nadany 
sprawie przez Zamawiającego: 01/SJ/08/2022 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Ja niżej podpisany(a)  

...................................................................................................................................................................... 
składam następujące oświadczenia:  

 

 

1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Oświadczam, że ja-Wykonawca jestem*/nie jestem* ( *niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
a) uczestniczeniu w Radzie i Zarządzie Fundacji; 
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
e) pełnomocnika;  
f) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 

  

Oświadczam, że ja-Wykonawca jestem*/nie jestem* ( *niepotrzebne skreślić) podmiotem należącym 
do następujących kategorii: 
a) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”; 

b) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 
 
 
 
............................... dnia …… 

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

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego 
 
ADMINISTRATOR 
 

• Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. 

Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail: kontakt@wwf.pl. 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego 

z administratorem (tzw. procesorem). 

• Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji  projektu „Skuteczne ściganie przestępstw 

przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego  LIFE nr LIFE19 

GIE/BG/000846 - LIFE, w szczególności w celu organizacji oraz koordynacji warsztatów dla służb 

związanych z tematem projektu. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem 

Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Instytucji Zarządzającej czyli na Fundacji WW Polska, (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO).  

• Fundacja WWF Polska może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim: 

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, w niektórych przypadkach także PESEL,  

2) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji. 

• Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów 

zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, 

partnerów.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

▪ podmioty, którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powierzył 

wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu,  

▪ instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła 

wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem programu, 

▪ podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych 

oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy 

telekomunikacyjni. 

▪ Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy 

niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu priorytetowego  LIFE nr LIFE19 

GIE/BG/000846 – LIFE - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.                 

• Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

mailto:kontakt@wwf.pl
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‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa 

w art. 17 ust. 3 RODO, 

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli 

przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 

77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

• W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy: 

pod adresem: ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa 
pod adresem e-mail: daneosobowe@wwf.pl. 

 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

Ja niżej podpisany(a) 

  

……………………………………………………………………………………………………………………oświadczam,  

że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.  

 


