
 
Projekt „Nowe możliwości na sukces zawodowy” - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy, Działanie 10. 
02.00. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/AEiR/RPO WiM/2017 

1. przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia 01/AEiR/RPO WiM/2017na:  
Wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Nowe możliwości na sukces zawodowy” oraz 
zapewnienia cateringu podczas realizacji szkoleń zawodowych” dla Asesor Ewaluacja i Rozwój 
Balcerzak Sławomir w ramach projektu pn. „Nowe możliwości na sukces zawodowy” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.02.00. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia,  współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że przy realizacji 
zamówienia b ę d ą stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji z o s t a n ą 

zatrudnione osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. jedna osoba z 

niepełnosprawnością , osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z 
wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie 
wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie 

sprawowania opieki).  
2.  zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń;  
3. wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia Wykonawcy dla 

zapytania ofertowego nr 01/AEiR/RPO WiM/2017zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez 
firmę Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir z siedzibą: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 
13/15 i posiadaniem informacji, że Oferentowi jest znane prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych i prawo ich poprawiania oraz przyjęciem do wiadomości, że podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 
postępowaniu pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy dla zapytania nr 01/AEiR/RPO 
WiM/2017 
4. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zapytania ofertowego nr01/AEiR/RPO WiM/2017 
5.  dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującym prawem w tym w 

zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (o ile przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania) 
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 Pieczątka i czytelny podpis 

 


