
1 
 

   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych 

w Wolskim Centrum Kultury w sezonie 2021/2022 

 

Uwaga: w przypadku składania ofert na więcej niż 1 zajęcia, niniejszy formularz należy uzupełnić 

dla każdych zajęć oddzielnie. 

 
Imię i nazwisko, adres Oferenta/ 
Nazwa firmy, adres, NIP: 
 

 

 
Telefon i mail: 
 

 

 
Tytuł proponowanych zajęć: 
 

 

 
Krótki opis zajęć niezbędny do promocji 
(max 1800 znaków) 

 
 
 
 
 

 
 
UCZESTNICY: 
Wiek: 
Ilość osób w grupie (min. i max.)  
 

 

 
ZAJĘCIA: 
Ile razy w tygodniu? 
Dzień tygodnia/godzina/czas trwania 
 

 

 
Wymogi w sali (np. niskie stoliki, dużo 
powierzchni do ruchu itp.) 
 

 

 
Prowadzenie bezpośrednie/pośrednie 
(Imię, nazwisko prowadzącego/cych) 
 

 

 
 

1. Zajęcia z ……………………………- oferuję realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w 

wysokości ………..% uiszczonych przez uczestników w danym miesiącu wpłat brutto. 

2. Oświadczam, iż dysponuję niezbędnym wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami oraz 

załączam do niniejszej oferty dokumenty poświadczające wykształcenie kierunkowe, 

doświadczenie zawodowe (CV), referencje ……. szt. (podać liczbę) oraz inne, potwierdzające 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć …………………. i należyte ich wykonanie. 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia od dnia 13.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych 

przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

c) …………………………………. 

d) …………………………………. 

e) …………………………………. 

f) ………………………………….. 

 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

 

………………………………, nr. tel. …………………………, e-mail: …………………………… 
       (imię i nazwisko) 

 

 
 

 
 
 

………………………………., dnia ………………………                                              ………………………………………………… 
 Podpis Wykonawcy lub Wykonawców bądź 

upoważnionego przedstawiciela/Wykonawcy/ów 

 
 
 

Klauzula informacyjna 

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 r.), WCK 

informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 

85, 01-425 Warszawa; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury związanej z wyborem ofert, 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko 

na podstawie przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż rok po zakończeniu procedury wyboru ofert; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału w 

procedurze wyboru ofert.  

          


