
Załącznik nr 1

  Miejsce…………………, data……………...

FORMULARZ OFERTOWY
do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2020/RIG z dnia 04.03.2020 r. 

Zamawiający: Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26 b,37-450 Stalowa Wola

Wykonawca: ………………………………………………………..
                            ul………………………………………………………
                            telefon/fax:……………., email: ……………………..
                            NIP………………, REGON …………, KRS ………..

Odpowiadając  na  zaproszenie  do składania  ofert  na  zakup i  dostawę serwera na rzecz  Regionalnej  Izby
Gospodarczej  oraz  realizowanych  i  współfinansowanych  projektów:  
- „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego” oraz
projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie
Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat A Wsparcie
kapitałowe funduszy,
-  „Wybór  Pośredników  Finansowych  w  celu  wdrażania  Instrumentu  Finansowego  „Pożyczka
Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego Instrument
Finansowy  Pożyczka Standardowa -  Innowacyjna w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  1.4  Wsparcie  MŚP  Poddziałanie  1.4.2
Instrumenty finansowe,
- „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka””  
w ramach Działania  7.3  Wsparcie  rozwoju  przedsiębiorczości  poprzez  pożyczki Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 
oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w zł:.,………………………………….
Słownie ……………………………………………………………………………………………………………..

Lp. Tytuł usługi Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto
1. serwer wraz z oprogramowaniem

OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczamy,  że  cena  ofertowa  zawiera  wszystkie  niezbędne  koszty  do  realizacji  przedmiotu

zamówienia.
2. Oświadczamy,  że  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
3. Oświadczamy,  że  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomiczno  –  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zadania.
4. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty.
5. Informacje o firmie potrzebne do zawarcia umowy:

Nazwa firmy  : ………………………………………………………………………………………………….

Adres firmy : ul…………………………………………………..nr……………………lok…………………..

Kod:……………………………………………Miejscowość………………………………………………….

Podstawa działalności : wpis do …..…………………………………………………………………………...



Pod numerem …………………………………………………………………………………………………..

W oddziale…………………………………………………………………………………………...................

Miejscowość ……………………….nr NIP ………………………… nr REGON …………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………………………...

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

Data, podpis i pieczęć firmowa Oferenta



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

            Niniejszym oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020/RIG z dnia
04.03.2020 r. na zakup i dostawę serwera wystosowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli
(zwanym dalej „Zamawiającym”), nie posiadam żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w  szczególności  pozostawanie  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli.”;

………………………………………..
                                   Data, podpis i pieczątka Oferenta



Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna marketing usług

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  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO” informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą 37-450
Stalowa Wola, ul. 1 sierpnia 26b, adres email: sekretariat@rig-stw.pl; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Bartkowicz, adres email iod@rig-stw.pl;
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  marketingowych  związanych  

z przedstawieniem usług, ofert i informacji Regionalnej Izby Gospodarczej - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit.  a  i  f  RODO  jako  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  uzasadnionego  interesu
administratora danych jakim jest marketing bezpośredni własnych usług;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  oparciu  o  uzasadniony  interes  realizowany  przez
Regionalną  Izbę  Gospodarczą  (dane  przetwarzane  są  do  momentu  ustania  przetwarzania  w  celach
marketingu usług);

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu
zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  wymaga  jego  złożenia  w  formie  pisemnej  lub
elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@rig-stw.pl 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, tj. Regionalną
Izbę  Gospodarczą  w Stalowej  Woli,  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  marketingu  usług  RIG oraz  że
zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

…………………………, dnia ……………………… ………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenie
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