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Załącznik nr 1 

F o r m u l a r z  o f e r to w y  

 

Przedmiot zamówienia – usługi polegające na: 

1. Konsultacjach programu szkolenia  

2. Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji 

vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej 

3. Wsparcie w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów 

programu w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów – wymagana znajomość 

języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1, Advanced lub rownorzędnym). 

w ramach projektu pn. SeniorVlog – Inspiring and Empowering Seniors to become Vloggers and 
conquer the Internet (SeniorVlog – Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do 
Vlogowania i podboju Internetu) w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa 
współpracy w sektorze edukacji dorosłych na podstawie umowy 2021-1-PL01-KA220-ADU-
000028293 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją 
Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. 
Jerozolimskie 142A, kod pocztowy 02-305 a PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź. 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

PCG Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź 
 

2. Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy 

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

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

nr tel.......................................................... e-mail ................................................................ 

NIP ................................................... 

 

3. Oferowana przeze mnie cena w PLN brutto za świadczenie całości konsultacji wskazanych 

w punktach 1-3 powyżej wynosi: 

……………………………………………. PLN brutto  

(słownie: …………………………………………………….………. złotych brutto) 

4. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do niniejszego formularza 

ofertowego załączam: 

a. CV lub profil zawodowy 

b. Linki potwierdzające doświadczenie praktyczne w produkcji autorskich materiałów 

w Internecie i w kształceniu dorosłych  

▪ Przynajmniej 5 materiałów video o charakterze Vloga o długości minimum 1 

minuty zamieszczonych w okresie ostatniego roku od dnia opublikowania 

zamówienia 

1)  …………… 

2)  …………… 

3)  …………… 
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4)  …………… 

5)  …………… 

▪ Przynajmniej 2 artykuły/publikacje nt. edukacji osób dorosłych w obszarze 

podnoszenia umiejętności cyfrowych i zasad funkcjonowania w przestrzeni 

Internetu opublikowane w Internecie w okresie ostatniego roku od dnia 

opublikowania niniejszego zapytania: 

1) …………… 

2) …………… 

c. Certyfikat językowy lub poniższe oświadczenie o znajomości języka angielskiego 

 

Oświadczam, że moja znajomość języka angielskiego jest na poziomie zaawansowanym 
porównywalnym do poziomu potwierdzonego certyfikatami C1, Advanced, TOEFL lub 
równorzędnym, co pozwala mi na samodzielny udział w spotkaniu międzynarodowym 
i swobodną komunikację z uczestnikami z zagranicy. 
 
 
Data ………………………      Podpis ……………………………………………. 

 

 

5. Oświadczam, że posiadam konieczną wiedzę wynikającą z uzyskanego wykształcenia lub 

doświadczenie eksperckie w wymaganej tematyce zapytania. 

6. Oświadczam, że powyższa cena brutto jest wyrażona w PLN i zawiera wszystkie koszty (w tym 

pochodne), jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją otrzymaną od Zamawiającego i nie wnoszę do 

niej żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

9. Nie jestem osobą ani podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w tym 

w szczególności poprzez: 

a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

miejscowość i data                                                                                                     podpis  
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 – RODO) informujemy, iż:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PCG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-344, 

przy ul. Fabrycznej 17, lok 11, e-mail: pcgpolska@pcgeu.com. 
 W sprawie ochrony danych należy się kontaktować na adresy wskazane w pkt 1 powyżej.  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgody.  
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i osoby dokonujące wyboru Wykonawcy 

oraz współpracujące przy projekcie SeniorVlog, a także podmioty upoważnione do odbioru danych 
na podstawie przepisów prawa.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania 
danych osobowych lub odwołania zgody, lecz nie dłużej niż przewidują przechowywanie przepisy 
prawa. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w pkt 1 
powyżej.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oferty ww. Zapytaniu ofertowym.  
8. Dane Pani/Pana dane nie podlegają automatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oferty 
w celu dokonania oceny i wyboru złożonej przeze mnie oferty. 
 
 
 
  
.........................................................                                          ………………………………………………………
  
miejscowość i data                                                                        podpis  


