
 

_____________________________________________________________________________________________________________
Umowa o dofinansowanie projektu POIR. 01.01.01-00-0782/16-00 „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz 
bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich 

cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł” w ramach Działania B+R Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Beneficjent: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY 

Imię i Nazwisko 

Wykonawcy / Nazwa 

firmy 

 

Adres Wykonawcy   

  

  

NIP  

  

 

Do:  

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR 

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce 

 

Odpowiadając na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 9/2021 z dnia 25.06.2021r. w ramach projektu, pt.: 

„Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy 

agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich cechach 

technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł” 

Oferta cenowa  

Całkowity koszt usługi brutto [zł]  

Proponowana metoda badań 
jakościowych  

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________
Umowa o dofinansowanie projektu POIR. 01.01.01-00-0782/16-00 „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz 
bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich 

cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł” w ramach Działania B+R Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Beneficjent: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 

O Ś W I A D C Z E N I A 

1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do tych dokumentów 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu, w szczególności:  

a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;  

c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego.  

6.  Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie 

udostępnione.  

 

________________________________________  

/miejscowość, data, podpis i pieczęć Oferenta/  
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą 
w Strzelcach przy ul. Głównej 20, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 24 356 69 
00, lub drogą elektroniczną: strzelce@hr-strzelce.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego według zamówienia 
na usługi badawcze wykonane przez eksperta wspierającego prace przemysłowe – jakość ziarna zbóż, do 
projektu pt. „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na 
nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich 
cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł”, a także do wykonania 
obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wywiązania się z warunków umowy o dofinansowanie 
projektu POIR. 01.01.01-00-0782/16-00 „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz 
bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian 
klimatu, o odpowiednich cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł” w 
ramach Działania B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje 
obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej 
efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to 
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania lub gdy wynika to z przepisu prawa w tym 
Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz instytucjom uprawnionym. Podanie danych jest 
konieczne w celu przeprowadzenia postępowania, w którym bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych 
podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 


