
                                           
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

 
OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

                                

 

Dane Zamawiającego 

Nazwa organizacji: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

Adres: ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa 

E-mail: oferty@fdds.pl   

Telefon: +48 22 616 16 69 

 

Dane Oferenta 

Nazwa/Imię i 
Nazwisko 

 

Adres   

Nr telefonu  

Mail  

NIP (jeśli dotyczy)  

 

I. Nazwa oferty ogłoszonej na stronie FDDS.PL: 
Usługa telemarketingu – kontaktu telefonicznego z osobami, które podpisały apel do premiera 

Morawieckiego i wyraziły zgodę na kontakt w celach statutowych, w celu zaproszenia ich do 
regularnego wsparcia Fundacji na podstawie podpisanego polecenia zapłaty.  
 
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia: 
 

Należy uwzględnić wszystkie kryteria,  które mają wpływ na  wybór oferty. 

 

Kryterium A: doświadczenie w prowadzeniu kampanii telemarketingowych dla III sektora, ze 

szczególnym uwzględnieniem kampanii fundrasingowyych, mających na celu pozyskanie 

regularnych, comiesięcznych darowizn od osób indywidualnych. 
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Kryterium B: współpraca z doświadczonym zespołem, który może zaangażować się w akcję 

telemarketingową na dużą skalę ( ok.50 000 osób, do skontaktowania) w jak najkrótszym 

czasie  

 

Kryterium C: cena oraz sposób rozliczenia – preferowane rozliczenie za efekt tj. pozyskanie 

deklaracji przekazywania comiesięcznej darowizny o określonej kwocie i potwierdzenie tej 

deklaracji podpisanym formularzem polecenia zapłaty  

 

  

Kryterium D: infrastruktura pozwalająca na zapis rozmów lub innego typu wiarygodna 

dokumentacja przebiegu rozmowy 

 

II. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w ogłoszeniu. 

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia we wskazanym wymiarze godzin 
dydaktycznych, we współpracy z drugim wykonawcą oraz we wskazanej/ych przez 
zamawiającego lokalizacji/ach, zgodnie z wynagrodzeniem określonym przez 
zamawiającego w ogłoszeniu. 

IV. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez 

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 
realizowanego projektu, podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych 
czynności lub ich przedstawicielom (organom unijnym, państwowym i samorządowym, 
grantodawcom oraz zatrudnionym przez nich audytorom), 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

VI. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wyboru mojej oferty, moje dane osobowe 
(wszystkie wymienione w nagłówku oferty) zostaną opublikowane na stronie FDDS.PL w 
zakładce “Informacja o wyborze”. 

VII. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
VIII. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty 

są: 
1. …………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 

 
 
 

Miejscowość i data  

 
 
 

Podpis osoby upoważnionej  

 


