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Załącznik nr 1 
do Zapytania Ofertowego 

znak UA.271.11.2020.V 
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

OFERTA 

Część obligatoryjna: 

Oferent: 

 
(pełna nazwa) 

 
(adres siedziby Oferenta) 

Nr telefonu/faks........................................... e-mail.................................................................... 

NIP ............................................................. REGON................................................................. 

nr konta bankowego .................................................................................................................. 

oznaczenie formy prawnej ......................................................................................................... 

Stosownie do zapytania ofertowego proponujemy wykonanie usługi polegającej  
na „Organizacji hackathonu online w ramach projektu  

„KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączna cenę  

netto: .........................................................zł 

Słownie:  ................................................................................................................................. 

brutto: .........................................................zł (jednocześnie kryterium oceny oferty „C”) 

Słownie:  ................................................................................................................................. 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z istotnymi warunkami zapytania oraz zdobyłem konieczne informacje 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, a także narzuty i podatki, 

3. jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni, 

4. w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na określonych 
powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, 

5. osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: 

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

(stanowisko, imię i nazwisko) 

6. do kontaktów ze Zleceniodawcą w zakresie związanym z niniejszym ofertą upoważniamy 
następującą osobę: 

……………………………………………............………… tel. …………………....……………. 
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7. spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 
– zorganizowałem lub współorganizowałem minimum 1 hackathon lub platformę otwartych 
danych i na ewentualną prośbę Zamawiającego, mogę potwierdzić ww. doświadczenie 
odpowiednimi pisemnymi referencjami, 

……………………………………………….…………………………………………………….. 
(pełna nazwa hackthonu lub platformy otwartych danych) 

……………………………………………….…………………………………………………….. 
(nazwa podmiotu, dla którego było organizowane wydarzenie) 

……………………………………………….…………………………………………………….. 
(data odbywania się wydarzenia) 

 

 
 
 
 
 
……………………., dnia ……………..                     ................................................................... 
 
    /nazwa miejscowości/                                                                                     /podpis osoby uprawnionej wraz z pieczęcią/ 
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Część fakultatywna: 

DODATKOWE KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Informacje do kryterium oceny oferty „H” - na podstawie liczby zrealizowanych Hackathonów 

1 2 3 4 5 

Lp. Pełna nazwa hackathonu Nazwa podmiotu, dla którego było 
organizowane wydarzenie 

Data odbycia 
się 

wydarzenia 

Doświadczenie: 
5A 5B 

firmy  
(tak/nie) 

jeżeli w kolumnie 5A wpisano „NIE” należy 
uzupełnić dane personalne pracownika, z 

którego doświadczenia firma będzie 
korzystać 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

 
……………………., dnia ……………..                     ................................................................... 
 
    /nazwa miejscowości/                                                                                     /podpis osoby uprawnionej wraz z pieczęcią/ 
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Informacje do kryterium oceny oferty „P” – na podstawie zrealizowanych projektów dotyczących otwartych baz danych 

1 2 3 4 5 

Lp. Pełna nazwa projektów 
dotyczących otwartych baz danych 

Nazwa podmiotu, dla którego był 
realizowany projekt 

Data 
realizacji 
projektu 

Doświadczenie: 
5A 5B 

firmy  
(tak/nie) 

jeżeli w kolumnie 5A wpisano „NIE” należy 
uzupełnić dane personalne pracownika, z 

którego doświadczenia firma będzie 
korzystać 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

 
……………………., dnia ……………..                     ................................................................... 
 
    /nazwa miejscowości/                                                                                     /podpis osoby uprawnionej wraz z pieczęcią/ 
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Klauzula informacyjna 

dotycząca zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 EUR 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, przekazuję następujące informacje  
dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora 
Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest: 
 osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 
 e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl, lub 
 telefoniczny pod nr 94 35 51 584. 
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania ofertowego. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle 
określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie 
techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi 
niszczenia dokumentów, na podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego 
typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych  
oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe w postaci imienia 
i nazwiska oraz adresu oferentów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kołobrzeg. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów  
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, 
poz. 67) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.  
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 246). 

7) Posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8) Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają 
zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 rozporządzenia UE. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkować 
pozostawieniem złożonej oferty bez rozpatrzenia. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 
 


