Projekt współpracy międzynarodowej WALK jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Wytyczenie szlaków turystycznych
Biała Podlaska, …..-…...-……..
……………………………….……
……………………………...……..
……………………………...……..
………………………………...…..
……………………………………..
Dane identyfikujące oferenta
(nazwa, adres, NIP, telefon, e-mail)

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania,
ul. Bialska 30,
21-542 Leśna Podlaska
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna
Grupa Działania.
ul. Juliana Stępkowskiego 17, lok. 111,
05-555 Tarczyn

Nazwa przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi polegającej na kompleksowym
wytyczeniu szlaku turystycznego obszaru LSR
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania - około
300 km
Realizacja usługi polegającej na kompleksowym
wytyczeniu szlaku turystycznych obszaru LSR
Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa
Działania o długości około 52 km
RAZEM

Oferta Wykonawcy
(zł netto)

Oferta Wykonawcy
(zł brutto)
Wartość do wyliczenia
najkorzystniejszej oferty

Projekt współpracy międzynarodowej WALK jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzane danych
kontaktowych w celu realizacji, promocji i rozliczenia projektu współpracy międzynarodowej pt.
,,WALK” Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie – Kulinarnie przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę
Działania, Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna
Grupa Działania.
……………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Informuję, że:
1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
a. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, ul. Bialska, 21-542 Leśna Podlaska, tel.
83 343 39 97, e-mail: biuro@blgd.eu, www.blgd.eu
b. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk, tel.
25 633 01 39, e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl, www. lgdsiedlce.pl
c. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. Juliana
Stępkowskiego 17, lok. 111, 05-555 Tarczyn, tel. 22 715 79 54, e-mail: lgd@vp.pl,
www.lgd-tp.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, promocji i rozliczenia projektu
współpracy pt. ,,WALK” Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie – Kulinarnie przez
Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania, Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej,
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych
umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową,
operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji, a w pozostałym
zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona.
5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa
dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy.
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

