Rzeszów, dn. 26.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2021/1.4.1/RPOWP/DM

Przedsiębiorstwo Signum Pracownia Reklamy s.c. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem a potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek
innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu
spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”,
poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, wniosek o dofinansowanie
projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0197/20.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku o wartości szacunkowej zamówienia od 20
tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o:
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.signum-reklama.pl,

stronie

internetowej

Instytucji

Zarządzającej

pod

adresem:

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.
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I. Zamawiający:
Nazwa: SIGNUM Pracownia Reklamy s.c.
Adres siedziby: ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów
Tel. 17 85 40 065
NIP: 813352030
REGON: 180258925
Strona internetowa: www.signum-reklama.pl

II. Rodzaj zamówienia: Dostawy

III. Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby
realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs &
Display opartych na wykonywaniu spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie
poliolefiny”.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Lokalizacja realizacji przedmiotu zamówienia: budynek hali na działce, będącej własnością
Zamawiającego (wspólność łączna wspólników spółki cywilnej) nr. ewid. 323/6 (nr księgi wieczystej
(KW): RZ1Z/00045667/6), Rzeszów, położona w obrębie 220 Załęże.
Miejsce realizacji zamówienia znajduje się w Rzeszowie przy ul. Ks. Jana Stączka.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia ofertowego jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
1. SPRZĘT KOMPUTEROWY

A. Komputer:
Komputer wysoce wydajny do prac graficznych o parametrach:
- procesor o min. Taktowaniu 3,2 Ghz, min 16 rdzeniach oraz Cache min 30 MB,
- pamięć RAM minimum 32GB i min. 3600Mhz,
- dysk twardy: min. 1 TB SSD, ze złączem NVME
- płyta główna, z co najmniej dwoma slotami PCI-e
- obudowa tower,
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- zasilacz min 650W
- karta graficzna min. 8GB, z obsługą DirectX 12 oraz OpenGL 4.6, min. 4200 rdzenii, NVIDIA
CUDA
- system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem graficznym,

B. Profesjonalny monitor graficzny o wysokim gamucie kolorystycznym i wiernym
odwzorowaniu kolorów oraz profesjonalny monitor pomocniczy
Minimalne parametry monitora głównego:
•

matryca IPS z kątem widzenia min. 178stopni,

•

kontrast min. 1200:1,

•

częstotliwość odświeżania ekranu min. 60Hz,

•

wielkość 27’

•

rozdzielczość ekranu min 3840x2160,

•

wielkość plamki, max 0,27x0,27mm,

•

liczba wyświetlanych kolorów min: 1mld,

•

Czas reakcji max 10ms,

•

Gama kolorów min. DCI-P3 95%/Display P3 95%/100% sRGB/Rec.709

•

DisplayHDR 400 z szeroką gamą przestrzeni

•

Jasność min 250cd/m2

•

Możliwość montażu w standardzie VESA

Minimalne parametry monitora pomocniczego:
•

matryca IPS z kątem widzenia min. 178stopni,

•

kontrast min. 1000:1,

•

częstotliwość odświeżania ekranu min. 60Hz,

•

wielkość 27’

•

rozdzielczość ekranu min 3840x2160,

•

Możliwość montażu w standardzie VESA

2. OPROGRAMOWANIE (GRAFICZNE) - licencja
Minimalne parametry oprogramowania (graficznego):
➢ Oprogramowanie do obróbki wektorowej plików,
➢ oprogramowanie korzystające ze sztucznej inteligencji,
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➢ dostęp pozwalający korzystać z narzędzi z poziomu przeglądarki internetowej,
➢ obsługa rysika,
➢ współpraca z wyświetlaczami o rozdzielczości 4K.
Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia nie powinien przekroczyć 31.12.2021 roku.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji

na przedmiot

zamówienia od momentu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
PPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy
CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy),
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy),
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Ocena spełnienia warunku – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz
ofertowy),
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d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunku – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz
ofertowy),
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym – Signum Pracownia Reklamy s.c.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym - Signum Pracownia Reklamy s.c. lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Ocena spełnienia warunków – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych),
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych
dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w pkt. V
ppkt. 1. (lit. a - e)
3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego zostaje
wykluczony, a jego oferta odrzucona.
4. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - według wzoru Zamawiającego, Załącznik nr 2 –
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według wzoru Zamawiającego.
5. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym) odrzuca się. Każda oferta złożona na wzorach dokumentów innych niż
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przewidzianych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz bez załączników wymaganych
we wzorze oferty podlega odrzuceniu.
6. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie
może być krótszy niż 30 dni.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
9. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod
uwagę następujące kryteria:
Lp.
1
2

Kryterium (symbol)
Cena brutto (C)
Gwarancja (G)

Waga kryterium
80%
20%

VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteria wyboru:
1)

CENA – 80%

(weryfikowana na podstawie ceny brutto za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia
podanej w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1). Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie
przeliczona liczba punktów w przyjętym kryterium.
Cena brutto powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(wraz z wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium - obliczenia wg. wzoru:
Liczba punktów = najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych
ofert / cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia badanej oferty x 70 %
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80 pkt.

2)

GWARANCJA – 20%

Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu zamówienia
(potwierdzonej protokołem odbioru)
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Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej
gwarancji na przedmiot zamówienia, podanych w formularzu oferty.
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia określony w pkt 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego zapytania
ofertowego, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego
protokołem odbioru).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
•

udzielenie co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji – 20 punktów,

•

udzielenie co najmniej 24- miesięcznej gwarancji – 10 punktów,

•

udzielenie gwarancji na okres poniżej 24 miesięcy, ale nie krócej niż 12 miesięcy – 0 punktów.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
Punkty przyznane w kryterium ceny, oraz kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane. Maksymalna
ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według
wzoru:
Ʃ=C+G
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy Signum
Pracownia Reklamy s.c.: ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów.
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 06.12.2021 roku do godziny 09:00. W przypadku
przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty
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do miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Zamawiającego - Signum Pracownia
Reklamy s.c., ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów.
3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby (miejsca wykonywania
działalności gospodarczej) Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie
na rynek innowacyjnych produktów w segmencie Signs & Display opartych na wykonywaniu
spersonalizowanych struktur druku poprzez kalandrowanie poliolefiny”. Oferty składane w
innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego,
6. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione
do występowania w imieniu Oferenta.
7. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego
upoważniające do wykonania tej czynności.
8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z
dokumentów rejestrowych.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
11. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę
oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego (www.signum-reklama.pl ).
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku
powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania jeżeli podmiot/podmioty biorące
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem.
13. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
14. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie
wyjaśnień wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
wyznaczonego na składanie ofert. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo
prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia
udziela Tomasz Michno

w formie pisemnej (elektronicznej) pod adresem e-mail: :

biuro@signum-reklama.pl.
IX. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:
1. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
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a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób
wymienionych przez strony do realizacji umowy,
c) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
d) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków unijnych;
e) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym;
f) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez
Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie
umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi
przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w
związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane
zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą
wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w
szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu
umowy.
3. Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia dopuszczalne jest wyłącznie w
przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej lub stanu nadzwyczajnego

(na przykład klęski żywiołowe,

epidemia, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania przedmiotu zamówienia,
c) wystąpienia

okoliczności,

których

nie

można

było

przewidzieć

w

chwili

zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
d) decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamówienia;
e) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
skutkujących niemożliwością prowadzenia dostawy lub wykonywania innych czynności
przewidzianych umową,
f) opóźnień w wypłacie dofinansowania;
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g) konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji
Zarządzającej;
h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych
od

Wykonawcy,

będących

następstwem

okoliczności

leżących

po

stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego, opóźnienia w odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji
przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w
terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.
4. W sytuacjach opisanych w pkt. IX, ppkt. 3 (lit. a - h) przedłużenie terminu zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz
aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Ponadto opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. W
przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub przestoju.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.
6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych
w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wartości umowy,
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b) niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia (np. zła jakość) – w wysokości 10% wartości umowy,
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:
a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości
10% wartości umowy.
10. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
11. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania
przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie.

X. Przetwarzanie danych osobowych
1.

Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego,
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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).
Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem
przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia
postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz
wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak
podania danych osobowych uniemożliwia udział Wykonawcy w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcami danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje
Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane
przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd
Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być
przekazywane/ udostępniane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie rozeznania rynku.
6. Wykonawca posiada:
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•

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
oferenta;

•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO

7. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej
zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, dane
podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz
ich rozliczenia.

XI. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Załączniki dotyczące zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - według wzoru Zamawiającego
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według wzoru
Zamawiającego
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