
 

       XX Mazowieckie Dni  Rolnictwa 
             15-16 czerwca 2019 

 
 

 
    ………………………….., dnia…………….. 

 
……………………………..……….... 
………………………………….......... 
………………………………………...  
(Nazwa i adres Wykonawcy)  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Oddział Poświętne 
ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk 

 
OFERTA WYKONAWCY 
 
w związku z zapytaniem ofertowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie O/Poświętne dot.:* 

Gastronomia 
Sprzedaż lodów 
Wesołe Miasteczko 

 

*prawidłowe zaznaczyć „X”  
Nazwa wykonawcy: 
 
................................................................................................................................... 
 
 
Adres/siedziba wykonawcy: 
 
…................................................................................................................................ 
 
 
Telefon, fax, e-mail wykonawcy: 
 
…………………................................................................................... 
 
Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z Organizatorem: 
 
………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Cena brutto ......................słownie........................................................................................... 
 
W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
  
Opisać krótko asortyment oferty oraz inne informacje niezbędne (zgodnie z zasadami oceny 

ofert) …………………………………………………………………………...……..…………………..………………………………………… 

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

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

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

 

 



 

Doświadczenie: 

1. Udział w imprezach plenerowych (proszę podać liczbę  imprez)…………………………  

2. Udział w imprezach organizowanych przez MODR Oddział Poświętne (proszę podać 

liczbę  imprez) ………………………………………………………………………………… 

 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń. 
 

 
 
............…………………………………………………. 

                                                        (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy/ osoby upoważnionej) 

 
Obowiązek informacyjny: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. 
Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl. tel. 22 571-61-41 lub listownie na adres Administratora Danych. 

2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 5 lat licząc od pierwszego stycznia następnego 
roku, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt obowiązującym w MODR Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówionej usługi oraz wystawienia faktur VAT oraz 
prowadzenia ewidencji; 

4. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie w jakim są wymagane do realizacji usługi, jak również w 
zakresie umożliwiających nam wystawienie rachunku/faktury VAT. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z MODR Warszawa w zakresie i 
celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w 
przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej. Dane mogą być również przekazane 
współorganizatorom np. Urzędowi Miejskiemu w Płońsku, Starostwu Powiatowemu w Płońsku i Wójtowi Gminy Płońsk. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały 
związane z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Na terenie i wokół MODR Warszawa Oddział Poświętne prowadzony jest monitoring wizyjny związany z zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracowników, petentów oraz zapewnieniem ochrony mienia MODR Warszawa - Administratorem Danych 
jest MODR Warszawa. 

10. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez MODR Warszawa danych do celów marketingowych. 

 

 
_________________                      _______________                   ______________________________________ 
 miejscowość  data                                  pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej   
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