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FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 

 

___________________________________________________________________________ 

Nazwa firmy / Imię nazwisko* 

___________________________________________________________________________ 

Adres siedziby firmy / Adres zamieszkania *  

___________________________________________________________________________ 

Numer telefonu 

___________________________________________________________________________ 

Adres e-mail  

1) Przedmiot rozeznania rynku: wynajem lokalu wraz z mediami i zapleczem socjalnym  

oraz wyposażeniem biurowym: biurko, krzesła dla pracownika, świadczeniobiorców 

 i opiekunek/opiekunów, szafa zamykana na klucz, komputer z dostępem do Internetu, 

drukarka/skaner na potrzeby prowadzenia Centrum Usług Środowiskowych, w którym 

 1 pracownik specjalistyczny o profilu medycznym/socjalnym będzie m.in. prowadzić rozmowy 

 ze świadczeniobiorcami, opiekunkami oraz przygotowywać i monitorować udzielanie usług  

w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Preferowana powierzchnia to około 30 m2.  

Lokal będzie prowadzony zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju  i niedyskryminacji, ma 

być dostępny przez 7 dni w tygodniu, w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Lokal musi 

być przystosowany do prowadzenia w nim pracy biurowej, w szczególności poprzez 

wyposażenie go w stosowne łącza teleinformatyczne (telefon, sieć internetowa). 

Lokal ma mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz zapewnione ogrzewanie zawarte w cenie 

najmu.  Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu tj. lokalu 

wraz z mediami i kompletnym umeblowaniem na potrzeby prowadzenia lokalu, a w 

szczególności korzystanie z energii elektrycznej, Internetu, bieżącej wody, kuchni, toalety. 

Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca w łącznej cenie najmu lokalu. 

 

Propozycja cenowa: 

Wynajem lokalu – cena za miesiąc wynajmu:  ______________________________PLN 

Słownie: ________________________________________________ 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń.  



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
3. Oświadczam, iż spełniam określone w Rozeznaniu rynku warunki udziału w postępowaniu.  

4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty określone w ROZEZNANIU 

RYNKU z dnia 12.11.2021r. 

5.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

dla potrzeb postępowania dot. ROZEZNANIA RYNKU z dnia 12.11.2021r. w projekcie ”Pogodna Jesień 

Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”. 

6. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO: 

W związku z odpowiedzią na rozeznanie rynku z dnia 12.11.2021r. na podstawie art. 13 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), zwanego 

dalej RODO, Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej 

os. Armii Krajowej 2/17, 61-375 Poznań. 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

3. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, prawnie uzasadniony interes 

Podmiotu przetwarzającego, lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu zawarcia i realizacji umowy,  

b) w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Podmiot przetwarzający lub przez 

stronę trzecią,  

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Podmiocie przetwarzającym.  

5. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w celu 

realizacji zawartej umowy lub udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

6. Posiadają Państwo prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy 

prawa, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora nie krócej niż przez 

czas trwania umowy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.  

9. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Fundacją Wspierania i 

Rozwoju Ekonomii Społecznej os. Armii Krajowej 2/17, 61-375 Poznań ,tel. 607 894 308. 

    

___________________________             _____________________________ 

Miejscowość, data             Podpis / Podpis i pieczątka Oferenta 


