
 

 

Załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie w trybie rozeznawania rynku 

 

1. Nazwa wykonawcy …………………………………………………………….. 

2. Adres Wykonawcy……………………………………………………… 

3. NIP/PESEL …………………………………………………………….................. 

4. REGON  ………………………………………………............................. 

5. Cena  

Lp. Produkt Gramatura Ilość 
Cena netto za 

opakowanie/szt./kg 
Cena brutto za 

opakowanie/szt./kg 
VAT 

1 Herbata owocowa 
20-35 

torebek 5 
4,01 4,93 23% 

2 Herbata czarna 
80-100 
torebek 5 

12,58 15,47 23% 

3 Kawa ziarnista 1 kilogram 1 48,28 59,38 23% 

4 Kawa rozpuszczalna 200 gram 2 16,90 20,79 23% 

5 Kawa mielona 

200-275 

gram 2 

8,19 10,08 23% 

6 
Sos o różnych smakach np. 
spaghetti, meksykański itp. 

min.350 
gram 12 

4,37 4,72 8% 

7 Cukier biały 1 kilogram 5 2,34 2,53 8% 

8 Syrop malinowy, truskawkowy, mix 1 litr 12 10,41 11,25 8% 

9 
Makaron różne rodzaje np. 
świderki, wstążki itp. 

400-500 
gram 12 

2,95 3,10 5% 

10 
Czekoladki/bombonierka, różne 
smaki i nadzienia 

200-250 

gram 10 

18,25 
 

22,44 23% 

11 Czekoladki typu Ptasie Mleczko  
Min. 320 

gram 12 
9,01 11,09 23% 

12 Wafelek mleczny/ z orzechami 20-35 gram 185 1,07 1,32 23% 

13 Napoje zimne- mix smaków 1-2 litry 12 3,04 3,19 5% 

14 Nektar różne smaki min. 1 l 45 3,64 3,82 5% 

15 Sok różne smaki  max. 2 l 6 4,80 5,04 5% 

16 Ciastka różne rodzaje 1 kilogram 18 16,12 19,83 23% 

17 Cukierki - różne rodzaje 1 kilogram 3 21,07 25,29 23% 

18 Woda niegazowana 1 litr 85 2,32 2,85 23% 

 
 

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

 Miejscowość, dnia                                                                                          Pieczątka wykonawcy  

 Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych w imieniu Wykonawcy. 

 



 

 

Załącznik numer 2 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. administratorem danych osobowych jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk  
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia Rozeznanie rynku - artykuły spożywcze - Projekt RPPM.06.02.02-22-0031/17 
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;  

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;  

5. obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem 
określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;  

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO;  

7. osoba fizyczna posiada:  
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;  
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  

8. osobie fizycznej nie przysługuje:  
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach  związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia Rozeznanie rynku - artykuły spożywcze - Projekt RPPM.06.02.02-22-0031/17 
 

  
………..……………………………………………..  

Data, podpis i pieczęć wykonawcy  


