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Kielce, dn. 17.03.2021r. 

 

Zapytanie ofertowe nr RR/01/ON/PEStka/2021 

 

I. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają 

zastosowania zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Złożona oferta musi obejmować całość zamówienia opisaną w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę. Wykonawca może 

złożyć korektę oferty przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji zobowiązany jest do złożenia 

kompletnej oferty wraz z załącznikami oraz z pismem informującym o wycofaniu wcześniej złożonej oferty. 

Wycofana oferta nie będzie rozpatrywana i nie podlega zwrotowi do Wykonawcy. 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ogród nadziei” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz 

Społeczny, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług Społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty 

konkursowe), nr Umowy: RPSW.09.02.03-26-0001/20. Liderem projektu jest 

Stowarzyszenie PROREW, a partnerami: Fundacja PEStka oraz Stowarzyszenia 

FORMACJA.  

 

II.  Zamawiający 
 

„PEStka” 

ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20, 25-431 Kielce 

KRS: 0000419150, NIP: 657-29-07-276, REGON: 260601413 

Adres Biura: 

Ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce 

Tel. 41 341 74 96, e-mail: biuro@fundacjapestka.pl  

Biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

 

III. Przedmiot zamówienia 
 

Kod CPV 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu 

edukacyjnego „Psychiatria środowiskowa” w nakładzie łącznym 3.000 egz. (po 1000 egz. każda edycja) w latach 

2021 - 2023.  
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IV. Zakres zamawianej usługi  
 

1. Opracowanie projektu graficznego publikacji 

a) Wykonawca opracuje projekt graficzny 3 edycji biuletynu „Psychiatria środowiskowa” (format A4; liczba 

stron – max.50)  i przekaże Zamawiającemu do akceptacji w wersji elektronicznej w pliku pdf 

b) Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały tekstowe (wersja docx), zdjęcia i grafiki (.jpg,.png)   

c) Planowane przekazanie materiałów przez Zamawiającego:   

I edycja – sierpień 2021,  

II edycja – sierpień 2022, 

III edycja – luty 2023  

d) Oczekiwany termin składu biuletynu od chwili przesłania kompletu materiałów ze strony Zamawiającego 

wynosi maksymalnie 2 tygodnie. 

e) W terminie 7 dni od dnia przesłania w wersji cyfrowej projektu biuletynu Zamawiający dokona 

sprawdzenia treści i lub korekty tekstu/grafiki. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia 

poprawek i zmian Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

f) Wykonawca wykona publikację zgodnie z projektem graficznym ostatecznie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 
 

2. Druk publikacji 

a) 1000 egzemplarzy każdej z trzech edycji. Przybliżone terminy dostarczenia wydrukowanego nakładu do 

Zamawiającego: II połowa września 2021, II połowa września 2022, II połowa marca 2023 

b) Liczba stron każdej edycji biuletynu – max 50  

c) Format druku A-4 pion (210 x 297) 

d) Szycie na dwie zszywki (grzbiet półokrągły) 

e) Druk: dwustronny, kolorowy CMYK (4+4)   

f) Papier środka: kreda mat maks.90 g/m2  

g) Okładka: papier kreda mat 250- 300 g/m2;  

h) Uszlachetnianie okładki: folia mat, lakier UV wybiórczo. 
 

3. Dostawa publikacji do Biura Zamawiającego.  

a) Wykonawca na własny koszt dostarczy do Biura Zamawiającego publikacje w nakładzie 1000 egz. każdej 

edycji ,  w ciągu 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania ostatecznej wersji projektu graficznego 

publikacji. Dostawa odbędzie się do Biura Zamawiającego tj. ul. Targowa 18, 9 piętro, pokój 924-925, 

25-520 Kielce w godzinach urzędowania Zamawiającego tj: 8.00-16.00 w dniach od poniedziałku do 

piątku.  

b) Ostateczne, zaakceptowane projekty (wersje elektroniczne) zostaną przez Wykonawcę zgrane na 

nośniki CD/DVD i przekazane Zamawiającemu (format .pdf  i format .jpg) wraz z dostawą zamówienia.  

c) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru publikacji od Wykonawcy (dla każdej edycji odrębnie) do 

3 dni roboczych od dnia dostawy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek, Wykonawca 

na własny koszt odbierze z siedziby Zamawiającego pełny nakład publikacji i dokona ponownego, 

poprawnego druku i dostarczenia nakładu w terminie do 5 dni roboczych. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
 

1. Wiedza i doświadczenie. Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi posiadać wiedzę  

i doświadczenie, pozwalające na realizację usługi. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem 

Wykonawcy. 

2. Potencjał techniczny. Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, 

pozwalający na realizację usługi. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy. 

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Brak szczegółowych wymogów. Wykonawca musi znajdować się  

w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację usługi. Spełnienie warunku będzie 

weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy. 

 

VI. Obowiązki wykonawcy 
 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do: 

1. Wykonania w sposób rzetelny i terminowy przedmiotu zamówienia 

2. Współpracy z Zamawiającym w  trakcie realizacji usługi. 
 

VII. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Planowane przekazanie materiałów przez Zamawiającego:   

 I edycja – sierpień 2021,  

 II  edycja – sierpień 2022, 

 III edycja – luty 2023  

2. Sposób komunikacji: elektronicznie, telefonicznie, osobiście (w siedzibie Zmawiającego lub Wykonawcy). 

3. Przybliżone terminy dostarczenia wydrukowanego nakładu do Zamawiającego:  

 I edycja: II połowa września 2021, 

 II edycja:  II połowa września 2022,  

 II edycja: II połowa marca 2023. 

4. Dostawa wydrukowanego biuletynu odbędzie się do Biura Zamawiającego tj. ul. Targowa 18,  

9 piętro, pokój 924-925, 25-520 Kielce w godzinach urzędowania Zamawiającego tj: 8.00-16.00  

w dniach od poniedziałku do piątku. 
 

VIII. Forma współpracy 
 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną. 

 

IX. Zasady przygotowania oferty 
 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej proponowanej ceny 

brutto w PLN za realizację usługi przygotowanie projektu graficznego, skład i druk 3 edycji biuletynu 

edukacyjnego „Psychiatria środowiskowa” w nakładzie łącznym 3.000 egz. (po 1000 egz. każda edycja) w latach 

2021 - 2023, opisanej w zapytaniu ofertowym.  

Zaproponowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. Zaproponowana 

cena brutto nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

Każdy Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę (z zastrzeżeniem 

możliwości wycofania oferty i złożenia jej ponownie, w sposób opisany w pkt I zapytania). 
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Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania, lub została złożona przez 

Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

W przypadku, jeśli oferta będzie niekompletna lub nieprecyzyjna, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy  

z żądaniem uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

uzupełnienia oferty lub wyjaśnienia jej treści w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji od 

Zamawiającego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy, wykonanie czynności niezgodnych z informacją 

przekazaną przez Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu 3 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z Wykonawcami, prowadzona po złożeniu ofert, realizowana 

będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Jeśli cena brutto w ofercie będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymogami Zamawiającego lub w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności jeśli jest o 40% niższa 

od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. W szczególności 

Wykonawca może zostać wezwany do udowodnienia, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska, a wykonanie 

usługi za zaproponowaną cenę i na warunkach określonych w zapytaniu jest możliwe. Brak złożenia wyjaśnień  

w określonym terminie lub nie udowodnienie przez Wykonawcę, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska, 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
 

Oferty można składać:  

 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Biura Zamawiającego  

(ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce). Biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze  

w godzinach od 8:00 do 16:00. Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone  

w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć adnotacją „Oferta w ramach zapytania  

nr RR/01/ON/PEStka/2021”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane.  

W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność  

z oryginałem” oraz podpisem. 

 pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjapestka.pl.  

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach 

zapytania nr RR/01/ON/PEStka/2021”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 

Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych 

skanów podpisanych dokumentów (w formacie .pdf lub jako pliki graficzne .jpg lub .png).  

Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale 

niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta 

bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu. 
 

W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, kompletne  

i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania. 

Oferty przyjmowane są do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 16:00. Dotyczy to zarówno dokumentów 

składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie złożenia oferty decyduje 

data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data i godzina odebrania poczty na serwerze poczty 

elektronicznej. 
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XI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego 
 

Anna Górak (koordynator projektu pn. „Ogród nadziei” po stronie Fundacji PEStka) 

tel.: 41 341 74 96, e-mail: a.gorak@fundacjapestka.pl  

 

XII. Kryteria wyboru oferty 
 

Każda z ofert będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena brutto oferty – maksymalnie 90 punktów, gdzie 1 pkt oznacza 1%  

2) Aspekt społeczny – wykonawca będący podmiotem ekonomii społecznej – 10 punktów,  tj. 10%. 
 

Punktacja dla kryterium „Cena brutto oferty” obliczana będzie według następującego wzoru: 

P1 = 
Cminimum 

* 90 
Coferty 

gdzie: 

P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty” 

Cminimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej ofercie cenowej niepodlegającej odrzuceniu. 

Coferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 
 

Kryterium oceniane będzie na podstawie ceny oferty brutto, wykazanej w ofercie. Ostateczna liczba punktów za 

to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Punktacja dla kryterium „Aspekt społeczny - wykonawca będący podmiotem ekonomii społecznej”  obliczana 

będzie według następujących zasad: 

 10 punktów, jeśli Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej. 

 0 punktów, jeśli Wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej. 
 

 Jako podmiot ekonomii społecznej, rozumieć należy podmiot należący co najmniej do jednej  

z następujących kategorii: 

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1205); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

   CIS i KIS; 

   ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

mailto:a.gorak@fundacjapestka.pl
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Po zakończeniu oceny wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, utworzona zostanie lista 

rankingowa ofert, według malejącej liczby punktów. W przypadku równej liczby punktów, wyższe miejsce na 

liście rankingowej ofert zajmie oferta, która otrzyma punkty w ocenie kryterium „Aspekt społeczny – 

preferowanie wykonawców będących podmiotami ekonomii społecznej”, a w przypadku równej liczby punktów 

w tym kryterium, wybrana będzie oferta zawierająca niższą cenę brutto za realizację usługi.  

W przypadku równej liczby punktów w ocenie ofert i identycznej ofercie cenowej, skutkujących brakiem 

możliwości rozstrzygnięcia postępowania w sposób opisany powyżej, z Wykonawcami, których oferty będą 

najlepsze, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe. 

 

XIII. Informacja na temat wykluczenia z postępowania 
 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 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 w wytycznych programowych, 

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.  
 

Powyższy zapis dotyczy zarówno powiązań z Zamawiającym, jak i z partnerami projektu.  

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego 

załącznik nr 3 do oferty. 
 

XIV. Określenie warunków istotnych zmian umowy 
 

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna  

z następujących sytuacji: 

 Wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu, skutkująca koniecznością 

dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi 

 Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany 

umowy zawartej z Wykonawcą. 

 Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością 

wprowadzenia zmian do zawartej umowy. 

 Wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż 

poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu 

umowy przez obie jej strony. 
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W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak 

zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy. 

Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy  

w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków 

umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi 

dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.  

 

XV. Informacja o zamówieniach uzupełniających 
 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 
 

XVI. Pozostałe informacje  
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania przed upływem terminu na 

składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania zostanie przekazana 

Oferentom, którzy złożyli już ofertę niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie 

upubliczniona na stronie  Zamawiającego (fudnacjapestka.pl). Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia 

treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. 

3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

4. Niniejsze rozeznanie rynku oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie zobowiązuje Zamawiającego do 

żadnego określonego działania 

5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeśli: 

a) Wykonawca nie spełnia kryteriów wskazanych w zapytaniu, 

b) oferta została przygotowana w sposób niezgodny z treścią zapytania, 

c) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

6. Jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż 

kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi, Zamawiający może wycofać się ze złożenia 

zamówienia lub podjąć  negocjacje z wybranym Oferentem/Oferentami w celu uzgodnienia jego ostatecznej 

wartości. 

7. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę. Jeśli Wykonawca nie 

zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

8. Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy 

 

XVII. Przetwarzanie danych osobowych - informacja 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz 

realizacji umowy jest Fundacja „PEStka” z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 36/20 , 25-431 Kielce. 



  
 

 

 

  
 

 

   
 

St
ro

n
a8

 

2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem i warunkami umowy o dofinansowanie  numer RPSW.09.02.03-26-0001/20, 

zawartej na rzecz realizacji projektu „Ogród nadziei” z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 

usług Społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty 

konkursowe),   

3. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz 

ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru wykonawcy, zawarcia umowy 

oraz realizacji umowy. 

4. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania. 

5. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

6. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,  

o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób 

mający lub mogący mieć wpływ na wyniki postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane 

osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679. 

8. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania. 

9. Dane kontaktowe w celu zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych – 

fundacja.pestka@gmail.com   

10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż do osoby, której dane 

dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą, informacji, o której mowa 

w art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

 

XVIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów (stanowiących załączniki do zapytania 

ofertowego): 

1) Formularz oferty cenowej- wg wzoru zał. Nr 1 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wg wzoru zał. Nr 2 

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- wg wzoru zał. Nr 3 
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