
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 

……………………………… 
(Miejscowość, data) 

 

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”,  

ul. Mickiewicza 19 

34-200 Sucha Beskidzka 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA 
 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
(nazwa i adres oferenta/pieczęć oferenta) 

 

…………………………………………………. 
(adres e-mail, telefon kontaktowy oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Nazwa LGD 
Część A Przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia Łączna wartość 

PLN 

Okres 

gwarancji 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

„Podbabiogórze” 

Wykonanie 17 sztuk 

wiat drewnianych                

z wyposażeniem 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

"Wadoviana" 

Wykonanie 6 sztuk 

wiat drewnianych               

z wyposażeniem. 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie Dolina 

Karpia 

Wykonanie 12 sztuk 

wiat drewnianych             

z wyposażeniem 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

"Dolina Soły" 

Wykonanie 1 sztuki 

wiaty  

z wyposażeniem. 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

RAZEM CZĘŚĆ A 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa LGD 
Część B Przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia Łączna wartość 

PLN 

Okres 

gwarancji 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Podbabiogórze” 

Wykonanie 1 sztuki 

wiaty  

z wyposażeniem 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

"Wadoviana" 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Stowarzyszenie Dolina 

Karpia 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania "Dolina 

Soły" 

Wykonanie 1 sztuki 

wiaty  

z wyposażeniem 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

RAZEM CZĘŚĆ B 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 



 
 

 

 

Nazwa LGD 
Część C Przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia Łączna wartość 

PLN 

Okres 

gwarancji 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Podbabiogórze” 

Dostawa i montaż 18 sztuk 

samoobsługowych stacji 

napraw rowerów i 18 sztuk 

stojaków na rowery 

Cena stacji samoobsługowych stacji napraw 

rowerów 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Cena stojaków na rowery 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Wadoviana" 

Dostawa i montaż 6 sztuk 

stojaków na rowery 
Cena stojaków na rowery 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia Dostawa i montaż 17 sztuk 

samoobsługowych stacji 

napraw rowerów i 12 sztuk 

stojaków na rowery 

Cena stacji samoobsługowych stacji napraw 

rowerów 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Cena stojaków na rowery 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Dolina Soły" 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

RAZEM CZĘŚĆ C 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo oświadczam/my, iż akceptuję/my treść Zapytania ofertowego z dnia 01.04.2022 r. oraz załączony do niego wzór umowy                               

i zobowiązuję/my się do podpisania jej (o ile moja/nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza). 

 
 

 

………………………………………. 
(czytelny podpis oferenta/pieczęć)

 

Nazwa LGD 
Część D Przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia Łączna wartość 

PLN 

Okres 

gwarancji 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

„Podbabiogórze” 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania 

"Wadoviana" 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Stowarzyszenie Dolina 

Karpia Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania "Dolina 

Soły" 

Budowa toru rowerowego 

typu PUMPTRUCK                     

w Brzeszczach (1 sztuka), 

budowa toru rowerowego 

typu PUMPTRUCK                       

w Kętach wraz z przebudową 

odcinka linii napowietrznej 

SN 15KV na kablową                     

(1 sztuka), budowa toru 

rowerowego typu 

PUMPTRUCK w Wieprzu     

(1 sztuka) 

Kwota netto:…………………….…… 

VAT:…………………………………. 

Kwota brutto:………………………… 

 

 

 

 

RAZEM CZĘŚĆ D 

Kwota netto:…………………………….. 

VAT:……………………………………. 

Kwota brutto:…………………………… 



 
 

 

Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” z siedzibą           

w 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem niniejszej oferty i w celu 

przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 

rozporządzenia PE 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), 

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu „Rowerowe podróże od 

Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły”  finansowanego ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  i mogą zostać 

udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz specjalistycznym 

podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty, 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty, 

5. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

7. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 
 

 

 

  
 

............................................................................. 
(czytelny podpis oferenta/pieczęć) 


