RPDS.10.02.01-02-0042/17 - Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

Warszawa, 1 kwietnia 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, działając jako Zamawiający według reguł opisanych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 20142020/23(3)07/2017) sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz na podstawie § 21 umowy z dnia 6
października 2017 r. o dofinasowanie projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w
projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019.
Nr projektu
Tytuł projektu
Oś Priorytetowa
Działanie
Poddziałanie

RPDS.10.02.01-02-0042/17
Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Domaniów i Gminę Wiązów
10 – Edukacja
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
- konkursy horyzontalne

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:
a. 18932000-1 - torby sportowe,
b. 30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe,
c. 30200000-1 – artykuły wirtualnej rzeczywistości,
d. 30234000-8 - nośniki do przechowywania,
e. 30234600-4 – pamięć przenośna flash,
f. 32322000-6 - urządzenia multimedialne,
g. 32331600-8 - odtwarzacze plików MP3,
h. 32342412-3 – głośniki,
i. 37524200-9 - gry planszowe,
j. 37822100-7 – kredki,
k. 39221000-7 - sprzęt kuchenny,
l. 39221150-3 - termosy,
m. 39292000-5 - tabliczki szkolne lub tablice z powierzchniami do pisania lub rysowania lub przybory,
n. 44611500-1 - zbiorniki na wodę.
I.
Informacje ogólne:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz
tel. +48 22 522 84 32
e-mail: nowogrodzka@akn.pl
www.akn.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności według reguł opisanych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)
Partner
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Gmina Wiązów
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Plac Wolności 37
57-120 Wiązów
tel. +48 71 393 11 36
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e-mail: sekretariat@wiazow.pl
www.wiazow.pl

Domaniów 56
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sekcje: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów na podstawie § 21 umowy z dnia 6 października 2017 r. o dofinasowanie projektu RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50’000,00 PLN netto.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad , festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych - specyfikacja
techniczna stanowi integralną część niniejszego zaproszenia:
1. część A – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144, tel. +48 71 301-77-31, email: domaniowzs@o2.pl:
a. akwarium - 12 szt.,
b. gra scriba - 12 szt.,
c. markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 12 zestawów,
d. worek sportowy - 16 szt.,
e. zestaw kaligrafii - 39 szt.,
f. pióro - 180 szt.
2. część B – do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno 84, tel./fax.: +48 71 313-12-12,
e-mail: zespolszkolwierzbno@poczta.onet.pl:
a. akwarium - 12 szt.,
b. gra scriba - 12 szt.,
c. markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 12 zestawów,
d. worek sportowy - 16 szt.,
e. zestaw kaligrafii - 31 szt.,
f. pióro - 199 szt.
3. część C – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax +48 71 39313-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
a. akwarium - 18 szt.,
b. gra scriba - 18 szt.,
c. markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 18 zestawów,
d. worek sportowy - 16 szt.,
e. zestaw kaligrafii - 45 szt.,
f. pióro - 308 szt.
4. część D – do Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, tel. +48
71 393-00-27, e-mail: spwawrzyszow@wp.pl:
a. akwarium - 6 szt.,
b. gra scriba - 6 szt.,
c. markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 6 zestawów,
d. worek sportowy - 12 szt.,
e. zestaw kaligrafii - 21 szt.,
f. pióro - 60 szt.
5. część E – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, tel. +48 71 394-25-42
e-mail: spjaworow@wp.pl:
a. akwarium - 8 szt.,
b. gra scriba - 8 szt.,
c. markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 8 zestawów,
d. worek sportowy - 16 szt.,
e. zestaw kaligrafii - 29 szt.,
f. pióro - 107 szt.
6. część F – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax +48 71 39313-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
a. opaska sportowa – 8 szt.,
b. odtwarzacz mp4 – 8 szt.,
c. odtwarzacz mp3 – 8 szt.,
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maszyna do popcornu – 16 szt.,
szklana tablica magnetyczna – 45 szt.,
kubek-bidon termiczny - 297 szt.

IV. Rodzaj zamówienia: dostawa.
V. Warunki wymagane od Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Szczegółowy harmonogram i logistyka zamówienia zostaną ustalone z dyrektorem projektu i dyrektorami szkół
uczestniczących w projekcie.
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
VI. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:
1. Termin realizacji zamówienia do wtorku, 30 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00.
2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
VII. Osoby uprawnione do kontaktu:
Przemysław K. Zając – dyrektor projektu
e-mail: pkzajac@outlook.com
VIII. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej
2. Skan opieczętowanej i odręcznie podpisanej oferty należy wysłać w wersji elektronicznej do piątku, 12 kwietnia
2019 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: pkzajac@outlook.com, zaznaczając w tytule wiadomości:
„AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19 – Dostawa upominków i nagród w ramach projektu RPDS.10.02.01-020042/17 – „Świat wokół Nas – …”.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
IX. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:
1. W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, którzy w określonym terminie złożą kompletne oferty.
2. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
Zaproszeniu, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność – najkrótszy termin wymiany na nowy lub dokonywania napraw gwarancyjnych - uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).
3. Proponowana przez Oferentów cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. Kwota ta zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania zamówienia i obejmuje wszelkie koszty związane z
jego realizacją.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
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a.

5.

cena – 70 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia
punktów: całkowita cena: oferowana minimalna brutto/całkowita cena brutto badanej oferty * 70 pkt,
b. deklaracja Wykonawcy dotycząca ilości dni na dokonanie napraw gwarancyjnych – 30 pkt - maksymalną ilość pkt,
jaką można uzyskać – sposób obliczenia punktów: najmniejsza ilość dni kalendarzowych spośród ofert
nieodrzuconych (nie większa niż 21)/ilość dni kalendarzowych w badanej ofercie * 30 pkt.
Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:
całkowita cena
oferowana minimalna brutto
c=

---------------------

* 70 pkt +

całkowita cena brutto
badanej oferty

najmniejsza ilość dni kalendarzowych
wymiany lub dokonywania napraw
gwarancyjnych spośród ofert
--------------------ilość dni kalendarzowych
wymiany lub dokonywania napraw
gwarancyjnych w badanej ofercie

* 30 pkt

gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN).
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio
Ofertach.
11. Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień
na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżących dostaw zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 20142020/23(3)07/2017), sekcja: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 8g.
6.
7.
8.
9.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Oświadczenie RODO osoby, której dane dotyczą
4. Oświadczenie RODO w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą

Zatwierdzam Tadeusz Buzarewicz
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Specyfikacja techniczna (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
1. część A, B, C, D i E - zestaw upominków dla uczestników i nagród laureatów na etapie szkolnym:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wyrób/sprzęt
akwarium

Wymagania
Zestaw akwarystyczny zawiera:

kosz na rośliny

filtr

napowietrzacz

kolorowe podświetlenie LED

podstawa

zbiornik

pojemność: 7 l
gra scriba
Zestaw zawiera:

dwustronna plansza

100 tabliczek z literami

3 puste tabliczki

3 tabliczki ze strzałkami

2 tabliczki z czarnym kołem

4 półeczki

60 żetonów

worek z tkaniny

kostka do gry

notes

długopis

instrukcja

wymiary opakowania: 38 x 26 x 5.5 cm
markery wodne (zestaw 20 Zestaw 20 kolorów:
kolorów)

tusz na bazie wody

końcówka z podwójną krawędzią

sześciokątny kształt korpusu
worek sportowy

materiał: Poliester

typ zapięcia: Troczek

wymiary: 36 x 42 cm

liczba kieszeni: 1

liczba komór: 1
zestaw kaligrafii
Zestaw zawiera:

4 pisaki SES15 TouchPen

książka - KREATYWNE LEKCJE LETTERINGU

pisaki z elastyczną końcówką,

bezzapachowy tusz na bazie wody
pióro

wymienny wkład : Tak

kolor tuszu : Niebieski

szerokość linii pisania : 0.35 mm

rozmiar końcówki piszącej : 0.70 mm

2. część F - zestaw upominków dla uczestników i nagród laureatów na etapie międzyszkolnym:
Lp.

Wyrób/sprzęt
opaska sportowa

1.










Wymagania
dotykowy ekran OLED o przekątnej 0,78 cala
wodoodporność do 50 metrów
wbudowany pulsometr oraz krokomierz
20 dni pracy na jednym ładowaniu (bateria 110 mAh)
kompatybilność z Androidem 4.4, iOS 9.0 oraz nowszymi
komunikacja Bluetooth 4.2
długość paska 155-216 mm
dedykowana aplikacja z językiem polski
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2.

3.

4.

5.

6.
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odtwarzacz mp4

pamięć wewnętrzna: 8 GB

interfejs : USB 2.0, wyjście na słuchawki (mini jack), gniazdo na kartę SD

cechy i funkcje: dyktafon, radio

akcesoria w zestawie: - Słuchawki - Kabel USB

wymiary: 8.5 x 4.3 x 1 cm

waga: 25 g

pozostałe parametry:

odtwarzane formaty: MP3, WMA, MP1, MP2, WMV, ASF, WAV, AMV

odtwarza Muzykę/Video/Zdjęcia

obsługa plików tekstowych

1.8" kolorowy wyświetlacz TFT LCD

wsparcie dla ID3 tag/lyrics

wielojęzyczne menu

funkcja dysku USB

obsługa kart pamięci do 32GB (microSD)

odtwarzanie programowane

equalizer

wbudowany głośnik z tyłu

wbudowana bateria (praca do 10 godzin)
odtwarzacz mp3

pamięć wewnętrzna: 8 GB

interfejs : USB 2.0

akcesoria w zestawie: Kabel

kolor: Czarny

wymiary: 85 x 29 x 20 mm

waga: 24 g

pozostałe parametry:

formaty odtwarzanych plików audio: MP3, WMA

rozdzielczość wyświetlacza: 132x32 Pixeli

zasilanie: bateria AAA

maksymalny czas pracy: 20 godzin
maszyna do popcornu

beztłuszczowe przygotowanie popcornu

pokrywka może być jednocześnie miską

przezroczysta pokrywa ułatwiająca kontrolę procesu prażenia

włącznik/wyłącznik z lampką kontrolną

zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc: 1200 W

czas prażenia kukurydzy: 2,5 min

waga: 1,2 kg

zestaw zawiera:
- instrukcję obsługi
- miarkę do odmierzania porcji kukurydzy
szklana tablica magne- 
tablica wykonana ze szkła hartowanego o wymiarze 45x45 cm i grubości 4 mm.
tyczna

tył tablicy wykonany z jednolitego galwanizowanego metalu.

tablica wyposażona w 4 otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie.

w komplecie dołączony jest zestaw do montażu, marker, 2 szt. mocnych magnesów w kolorze srebrnym.

tablica o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych.
kubek-bidon termiczny

pojemność max 380ml

wykonany ze stali nierdzewnej

gumowy uchwyt

korek typu click-clack

Partner

Lider

Partner
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Domaniów 56
55-216 Domaniów
tel. +48 71 301 77 35
fax +48 71 301 78 70
e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl
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00 -695 Warszawa
tel. +48 22 522 84 32
fax +48 22 427 59 97
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Zał. nr 1 – formularz oferty

Formularz OFERTY
na wykonanie zadania pn.:
dostawa wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych
olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019
do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie
nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,
reprezentowana przez Tadeusza Buzarewicza – Właściciela
Siedziba: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Pieczęć firmowa/dane adresowe:
........................................................................................................................
NIP:

........................................................................................................................

Regon

........................................................................................................................

Nr rachunku bankowego:
Imię i nazwisko oraz stanowisko
służbowe osoby odpowiedzialnej za
realizację usługi1
E-mail osoby odpowiedzialnej za realizację usługi
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację usługi

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
a. odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami wymienionymi
w pkt. III i przedstawioną poniżej kalkulacją w częściach, oferuję(emy) wykonanie dostawy za łączną:
1) cenę netto: ……………......zł, (słownie: ……..…..……..……...…............................................................ złotych),
2) podatek VAT: .....................zł, (słownie: ................................................................................................. złotych),
3) cenę brutto: ……………... zł, (słownie: ................................................................................................... złotych).
Szczegółowa kalkulacja

1 osoba

wymieniona w tym punkcie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia RODO (zał. nr 3)

Partner

Lider

Partner

Gmina Wiązów

Gmina Domaniów

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Plac Wolności 37
57-120 Wiązów
tel. +48 71 393 11 36
fax +48 71 393 10 58
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1. część A – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144, tel. +48 71 301-7731, e-mail: domaniowzs@o2.pl:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu

akwarium
gra scriba
markery wodne (zestaw 20 kolorów)
worek sportowy
zestaw kaligrafii
pióro
Razem część A

Jednostka
miary

Ilość

szt.
szt.
zestaw
szt.
szt.
szt.

12
12
12
16
39
180

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

2. część B – do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno 84, tel./fax.: +48 71 31312-12, e-mail: zespolszkolwierzbno@poczta.onet.pl:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu

akwarium
gra scriba
markery wodne (zestaw 20 kolorów)
worek sportowy
zestaw kaligrafii
pióro
Razem część B

Jednostka
miary

Ilość

szt.
szt.
zestaw
szt.
szt.
szt.

12
12
12
16
31
199

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

3. część C – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax
+48 71 393-13-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu
akwarium
gra scriba
markery wodne (zestaw 20 kolorów)
worek sportowy
zestaw kaligrafii
pióro
Razem część C

Jednostka
miary
szt.
szt.
zestaw
szt.
szt.
szt.

Iloś
ć
18
18
18
16
45
308

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka
VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

4. część D – do Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, tel.
+48 71 393-00-27, e-mail: spwawrzyszow@wp.pl:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu

akwarium
gra scriba
markery wodne (zestaw 20 kolorów)
worek sportowy
zestaw kaligrafii
pióro
Razem część D

Jednostka
miary

Ilość

szt.
szt.
zestaw
szt.
szt.
szt.

6
6
6
12
21
60

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

5. część E – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, tel. +48 71 39425-42 e-mail: spjaworow@wp.pl:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu

akwarium
gra scriba
markery wodne (zestaw 20 kolorów)
worek sportowy
zestaw kaligrafii
pióro
Razem część E

Jednostka
miary

Ilość

szt.
szt.
zestaw
szt.
szt.
szt.

8
8
8
16
29
107

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO
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6. część F – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax
+48 71 393-13-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wyrobu

opaska sportowa
odtwarzacz mp4
odtwarzacz mp3
maszyna do popcornu
szklana tablica magnetyczna
kubek-bidon termiczny
Razem część E

b.
c.
d.
e.
f.

Jednostka
miary

Ilość

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

8
8
8
16
45
297

Cena
NETTO

Wartość
NETTO

Stawka VAT

Wartość
VAT

Wartość
BRUTTO

deklaruję(emy) wymianę sprzętu na nowy lub dokonywanie napraw gwarancyjnych w ilości ……. dni (wpisać ilość
dni).
oświadczam(y), że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu,
jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego,
zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wskazanym w formularzu cenowym.
zlecenie zrealizuję osobiście dlatego składam Zamawiającemu podpisane oświadczenie według wzoru
stanowiącego zał. nr 3 / zlecenie zrealizuję przez inne osoby (współpracowników, podwykonawców itp.) dlatego
składam Zamawiającemu podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 4 oraz podpisane przez te
osoby oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 2

4. Oświadczam że:
a. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności
zgodnie z wymogami ustawowymi,
b. posiadam(my) wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję(my) je bez zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) konieczne
informacje do przygotowania oferty,
e. zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
f. akceptuję(my) termin związania ofertą, który wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert,
g. nie posiadam(my) powiazań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli,
h. świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zdefiniowanym
niniejszym formularzem wyłącznie przez:
1) Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz
2) ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,

2

Niewłaściwe przekreślić

Partner

Lider

Partner

Gmina Wiązów

Gmina Domaniów
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00 -695 Warszawa
tel. +48 22 522 84 32
fax +48 22 427 59 97
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w celach realizacji projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma zastosowania
prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. opis techniczny zaoferowanych urządzeń wraz z danymi technicznymi,
2. zaakceptowana (zaparafowana) umowa,
3. oświadczenie RODO od osoby, której dane dotyczą,
4. oświadczenie RODO nie od osoby, której dane dotyczą.

..............................................................................................

Miejscowosc, data oraz pieczęc i podpis Wykonawcy/ow3

3

osoba wymieniona w tym punkcie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia RODO (zał. nr 3)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr /2018
zawarta w dniu …………... w ………………………..
pomiędzy
Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,
ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
NIP: 845-154-84-48; Regon 141236673
reprezentowaną przez Właściciela Tadeusza Buzarewicza
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas –
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę
Wiązów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014
– 2020; Oś Priorytetowa - 10 – Edukacja; Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Zarządzającej RPDS – Zarządu
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Przedmiotem umowy jest dostawa wskazanego przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna stanowi integralną
część niniejszej umowy:
a. część A – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144, tel. +48 71 301-77-31,
e-mail: domaniowzs@o2.pl:
1) akwarium - 12 szt.,
2) gra scriba - 12 szt.,
3) markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 12 zestawów,
4) worek sportowy - 16 szt.,
5) zestaw kaligrafii - 39 szt.,
6) pióro - 180 szt.
b. część B – do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno 84, tel./fax.: +48 71 313-1212, e-mail: zespolszkolwierzbno@poczta.onet.pl:
1) akwarium - 12 szt.,
2) gra scriba - 12 szt.,
3) markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 12 zestawów,
4) worek sportowy - 16 szt.,
5) zestaw kaligrafii - 31 szt.,
6) pióro - 199 szt.
c. część C – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax
+48 71 393-13-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
1) akwarium - 18 szt.,
2) gra scriba - 18 szt.,
3) markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 18 zestawów,
4) worek sportowy - 16 szt.,
5) zestaw kaligrafii - 45 szt.,
6) pióro - 308 szt.
Partner

Lider

Partner
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
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część D – do Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, tel.
+48 71 393-00-27, e-mail: spwawrzyszow@wp.pl:
1) akwarium - 6 szt.,
2) gra scriba - 6 szt.,
3) markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 6 zestawów,
4) worek sportowy - 12 szt.,
5) zestaw kaligrafii - 21 szt.,
6) pióro - 60 szt.
e. część E – do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, tel. +48 71 39425-42 e-mail: spjaworow@wp.pl:
1) akwarium - 8 szt.,
2) gra scriba - 8 szt.,
3) markery wodne (zestaw 20 kolorów) – 8 zestawów,
4) worek sportowy - 16 szt.,
5) zestaw kaligrafii - 29 szt.,
6) pióro - 107 szt.
f. część F – do Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów tel./fax
+48 71 393-13-67, tel. +48 71 393- 13-22, e-mail: spwiazow@poczta.onet.pl:
1) opaska sportowa – 8 szt.,
2) odtwarzacz mp4 – 8 szt.,
3) odtwarzacz mp3 – 8 szt.,
4) maszyna do popcornu – 16 szt.,
5) szklana tablica magnetyczna – 45 szt.,
6) kubek-bidon termiczny - 297 szt.
W ofercie wymagana jest dokładna specyfikacja wraz z nazwą producenta i modelem sprzętu.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne jest fabrycznie nowe – wyprodukowane
nie wcześniej niż w 2018 r. oraz posiada deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu
bezpieczeństwa użytkowania i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych a także jest wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
Przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu komputerowego
dla każdej właściwej jednostki,
Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu
oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie
upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem komputerowym,
Termin wykonania zamówienia do wtorku, 30 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00.
Wykonawca oświadcza, że:
a. spełnia warunki określone w art. 22, ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
c. nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było
w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz.
U. 2010 r. Nr 113 poz. 759);
d. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania, takich uprawnień;
e. jest wpisany do …………. (nazwa podmiotu prowadzącego rejestr i nr oraz datę wpisu);
f. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
g. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
h. dostarczony sprzęt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami oraz
postanowieniami niniejszej umowy;
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dostarczony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne posiadają kompletną dokumentację użytkownika, a w szczególności sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, nośniki instalacyjne, dokumenty gwarancyjne oraz wystawione na Zamawiającego dokumenty licencji;
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego
imieniu do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

§2
WYKONYWANIE UMOWY
Koordynatorem Umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Projektu – Przemysław K. Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com
Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………..., tel. ………………..., e-mail: ……………...
Osoby wymienione w pkt 1 i 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i nie wymaga zmian
treści umowy.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
a. niezwłocznego informowania w formie pisemnej o problemach w realizacji zlecenia,
b. udostępnienia dokumentów, w tym finansowych związanych z realizowanym zleceniem Instytucji Pośredniczącej
– Zarządowi Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu lub podmiotom przez niego wyznaczonym,
c. przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zlecenia w
terminach określonych w wezwaniu,
d. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm).
W ramach nn. Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
złożonej przez Wykonawcę ofercie, umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę.
§3
OBOWIĄZKI STRON, TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY, ODBIÓR
Własność zakupionego sprzętu wraz z oprogramowaniem przechodzi na Zamawiającego w chwili dostarczenia go do
wskazanych przez Zamawiającego szkół oraz podpisania protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń.
Przez dostarczenie przedmiotu umowy strony rozumieją jego wniesienie przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
O terminie dostarczenia zamówienia (dzień i godzina) Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 36 h
wcześniej. Powiadomienie nastąpi e-mail: pkzajac@outlook.com
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00.
Z chwilą podpisania przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przyjęcia ilościowego bez zastrzeżeń, ryzyko utraty przedmiotu przechodzi na Zamawiającego.
Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed
uszkodzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego.
W ciągu 14 dni od dnia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo przetestowania oprogramowania.
Pozytywne zakończenie wyżej wymienionych testów potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony protokołu odbioru jakościowego.
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§4
GWARANCJA JAKOŚCI I SERWISOWANIE
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne na okres realizacji projektu – do 30
czerwca 2019 r.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.
3. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca może powierzyć osobie trzeciej, tylko za zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis naprawczy urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu (m.in. dojazd, części, robocizna) oraz wsparcie techniczne dla użytkowników na stronie internetowej projektu.
5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji:
a. Powiadomienie o ewentualnej awarii/uszkodzeniu nastąpi telefonicznie, faxem lub e-mail’em na wskazany przez
Wykonawcę nr telefonu, faxu lub adres poczty elektronicznej;
b. powiadomienie, o których mowa w pkt a dokonywać może zarówno Zamawiający jak i przedstawiciel szkoły,
która uczestniczy w realizacji projektu;
c. Wykonawca podejmie naprawę sprzętu w miejscu jego użytkowania najpóźniej następnego dnia roboczego od
chwili zgłoszenia;
d. w razie niemożności dokonania naprawy w miejscu, o którym mowa w pkt c Wykonawca będzie mógł na podstawie pisemnego protokołu odebrać sprzęt i dokonać jego naprawy w innym miejscu; jeśli naprawa ta będzie trwała
dłużej niż …….. dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt zastępczy;
e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony będą mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym uzgodnienie to będzie musiało być dokonane na piśmie.
6. Gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż …… dni, okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej umowie, a warunkami
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
8. W przypadku dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego podzespołu/elementu urządzenia lub całego
urządzenia Zamawiający może żądać, żeby Wykonawca wymienił podzespół/element urządzenia lub odpowiednio
całe urządzenie na nowe. Nowy podzespół/element lub urządzenie będzie objęte okresem gwarancji liczonym od daty
wymiany.
9. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego serwisowania dostarczonych Zamawiającemu urządzeń, o ile powyższe jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania (Wykonawca ponosi koszty m.in. dojazdu, części, robocizny).
10. Serwis powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i być każdorazowo potwierdzany pisemnie przez Wykonawcę.
11. W ostatnim miesiącu okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego sprzętu i usunie stwierdzone
wówczas wady i usterki. Dokonanie przeglądu zostanie potwierdzone pisemnie. W razie nieuczynienia powyższego,
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia pierwszych wad, które ujawnią się po okresie gwarancji.
12. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
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§5
RĘKOJMIA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za to, że dostarczone zestawy wyposażenia dydaktycznego:
a. są w pełni wartościowe i użyteczne, gdy idzie o wskazany w umowie sposób ich wykorzystania;
b. posiadają wymagane przez Zamawiającego właściwości;
c. są wydane w stanie zupełnym;
d. nie stanowią własności osób trzecich oraz nie są obciążone prawami takich osób.
W razie ujawnienia się wad, o których mowa w pkt 1 Zamawiający może:
a. żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad, nie dłuższego niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
ich zgłoszenia,
b. wymiany wadliwego urządzenia na nowe,
c. lub odstąpić od umowy.
Wszystkie koszty związane z uwzględnieniem roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi ponosi Wykonawca.
Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o wykrytych wadach w ciągu miesiąca od dnia ich zauważenia.
Dla zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi ma zastosowanie ten sam tryb, o którym mowa w § 4, pkt 5.
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W razie wykrycia wad fizycznych dostarczonego sprzętu, Wykonawca obowiązany będzie pokryć Zamawiającemu
szkodę poniesioną wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi:
a. za wady fizyczne wygasają z upływem czterech lat od dnia wydania sprzętu;
b. za wady prawne wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.
§6
WYNAGRODZENIE
Za prawidłowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru
„bez zastrzeżeń” (podpisanie protokołu nastąpi w terminie 14 dni po całkowitym zrealizowaniu dostawy) na podany
w ofercie nr rachunku bankowego …………………………………. łączną kwotę brutto …………………… PLN (słownie:
…………………… PLN) według poniższej specyfikacji:
a. część A – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN);
b. część B – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN);
c. część C – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN);
d. część D – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN);
e. część E – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN);
f. część F – wartość brutto …………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość netto
…………………………………. PLN zł (słownie: …………………………………. PLN), wartość VAT …………………………………. PLN
zł (słownie: …………………………………. PLN).
Kwoty, o których mowa w ust. 1, zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmują wszelkie koszty związane z jej realizacją.
Dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Termin zapłaty może ulec przesunięciu w przypadku nieprzekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r. ze zm., art. 4 pkt 3c) nie będą przysługiwać odsetki za
zwłokę za ten okres.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień
na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżących dostaw zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 20142020/23(3)07/2017), sekcja: 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt 8g.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości, a Zamawiający może domagać się zapłaty
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy:
a. w przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych zadań przez Wykonawcę przekraczającego 7 dni,
b. w razie ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przystąpienia do likwidacji Wykonawcy,
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w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 3 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno być złożone w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
b. w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy,
c. w razie niewykonania przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanego
przedmiotu umowy.
Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności realizację usługi niezgodnie z Ofertą, nn. Umową, opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem, ustalonym przez strony harmonogramem działań.
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą w dniu …………………… polisę nr ……………………… zawartą z ……………………
potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w okresie od ……………………… do ……………………… od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną …………………………
Wykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji nn. umowy będzie każdorazowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w chwili zawarcia umowy.
§9
ZAMIANA STRON UMOWY ORAZ PODWYKONAWSTWO
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z umowy w całości lub części.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu umowy.
W razie naruszenia przez Wykonawcę pkt 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 10
DANE OSOBOWE
Wykonawca świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
zdefiniowanym formularzem wyłącznie przez:
a. Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz
b. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
w celach realizacji projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia
danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana w trybie natychmiastowym z przyczyn naruszenia przez druga stronę
warunków niniejszej umowy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a. gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze bądź likwidacyjne wobec Wykonawcy
b. gdy nastąpiło zaprzestanie działalności lub rozwiązanie firmy (podmiotu) Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 lub 2 jest nieważna.
7. Zaproszenie ofertowe oraz przedłożona przez Wykonawcę oferta stanowią integralną część niniejszej umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U z 2016 r.
poz. 380 z późn.zm.).
9. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
Zamawiającego
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający

.........................................................
(podpis Wykonawcy)

…….................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Oświadczenie RODO od osoby, której dane dotyczą
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –
2020 nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:

w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem
środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1
lit. b i c 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) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Partner 4 oraz podmioty,
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta.
Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby
rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz
do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

…………………………………………………..
Miejscowość, dnia

………………………………………………
podpis

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
4

Jeśli dotyczy.
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Oświadczenie RODO w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku
z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 nr
RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest:

w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych dla zbioru:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6
ust. 1 lit. b i c 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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006,
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RPDS.10.02.01-02-0042/17 - Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje informacje zdefiniowane formularzem złożonej oferty;
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Partner5 oraz podmioty,
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta.
Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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8)
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…………………………………………………..
Miejscowość, dnia

5

……………..…………..………………………………
podpis dyrektora komórki organizacyjnej
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