Załącznik nr 3. Formularz do uzupełnienia
_________________________________
Miejscowość, data

Imię i nazwisko/Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP/REGON (jeśli dotyczy):
Numer telefonu/fax:
Adres e-mail:
MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Akademia Biznesu Sp. k.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pismo z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia
na przeprowadzenie szkoleń na stanowisku trenera wiodącego/trenera wspierającego w ramach dla
Uczestników/Uczestniczek Projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa
lubuskiego” informuję, że szacowana wartość zamówienia wynosi:

Przedmiot zamówienia

1
Przeprowadzenie przez Trenera wiodącego szkoleń mających
na celu podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności
dla kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy
Przeprowadzenie przez Trenera wspierającego szkoleń
mających na celu podniesienie kompetencji/wzmocnienie
umiejętności dla kształcenia kompetencji kluczowych uczniów
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Należy wskazać „X” przy
funkcji (trener wiodący/trener
wspierający), którą
Wykonawca deklaruje się
wykonywać
2

Oferta cenowa – należy
wskazać cenę NETTO1
w PLN
ZA GODZINĘ SZKOLENIA

3

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

Kwota: ........................;

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

Kwota: ........................;

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie warunki/ wymagania określone w zaproszeniu do złożenia
oferty.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) Zamawiający informuje, że:
1)
Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA
BIZNESU Sp. k. Al., Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2)
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy w cenie należy uwzględnić podatek i składkami
ZUS, w tym składkami ZUS zleceniodawcy).

a)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)

rozpatrzenia złożonej oferty oraz oszacowania wartości zamówienia zgodnie
z zapytaniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
b)
bieżącego kontaktu związanego z rozpatrzeniem oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
„RODO”);
c)
wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2
mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty
przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
b) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów
prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym
do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
a) w związku z procesem rozpatrywania ofert i szacowania wartości zamówienia, do czasu
zakończenia procesu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa dla celów archiwizacyjnych;
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość
na adres poczty elektronicznej: dane@akademiamddp.pl.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia oferty.

_________________________________
Podpis, pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)

