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Zp.25.2018 Somianka, dnia 12 wrzesnia 20l8r. 
Zapytanie ofertowe na: 

Wykonanie spotu promuj~cego projekt pn.: 

"Odnawialne Zr6dla Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory" 


oraz emisja na antenie telewizji regionalnej" 


Zamawia itlcy: 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 
Adres strony internetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 
Adres e-mail: somianka@somianka.pl. 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

Gmina Branszczyk 
ul. lana Pawla II 45, 07-221 Branszczyk 
Strona internetowa ZamawiajC!cego: http://www.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl 
Gmina Zatory 
ul. lana Pawla II 106,07-217 Zatory 
Strona intemetowa ZamawiajC!cego: http://www.zatory.pl 
Adres poczty e-mail: ug@zatory.pl 

w imieniu i na rzecz kt6rego dziala Gmina Somianka. Zam6wienie zostanie udzielone przez 
Gminy Somianka, w imieniu i na rzecz pozostalych ZamawiajC!cych. 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zam6wienie publiczne 0 wartosci nie przekraczajC!cej wyrazonC! w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6Zn. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz ZarzC!dzenia Nr 
12fK1l4 W 6jta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajC!cej 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zam6wienia zostala ustalona zgodnie z ustawC! Prawo Zam6wien 
Publicznych i wynosi ponizej 30 000,00 EURO. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie spotu promujC!cego projektu nr RPMA.04.01.00
14-6963/16-01 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejscie na gospodarky niskoemisyjnC!" dzialania 4.1 
"Odnawialne zr6dla energii" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w zwiC!zku z realizacjC! projektu "Odnawialne Zr6dla 
Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory". 

2. Zakres tematyczny spotu: 

http:RPMA.04.01.00
mailto:ug@zatory.pl
http:http://www.zatory.pl
mailto:sekretariat@branszczyk.pl
http:http://www.branszczyk.pl
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- promocja projekt6w zwi~zanych z Odnawialnymi Zr6dlami Energii (w tym instalacje 
solarne oraz instalacje fotowoltaiczne); 

- przekazanie informacj i, wiadomosci na temat instalacji OZE dla gospodarstw domowych 
oraz plyn~cych z tego oszcz((dnosci; 

- przekazanie informacji, wiadomosci zach((caj~cych do korzystania z program6w 
dofinansuj~cych OZE; 
- podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w; 
- przekazanie informacji 0 realizacji projektu oraz 0 otrzymanym dofinansowaniu. 

3. Parametry, jakie winien spelniac przedmiot zam6wienia: 
1) dlugosc filmu od 2 min. do 3 min .; 
2) rozdzieIczosc 4K, format full HD, 16:9, koJor; 
3) miejsca wykonywania zdj((c filmowych: 
a) Zesp6l Szk6l w Somiance, Somianka 24A, 07 - 203 Somianka - instalacja 

fotowoltaiczna oraz kilka (do 5) lokalizacji na kt6rych b((dzie odbywal si(( montaz 
instalacji solamych; 

b) 	 Zesp61 Szk6l im , Armii Krajowej w Pniewie, ul. 18 Maja 6,07 - 214 Zatory - instalacja 
fotowoltaiczna oraz kilka (do 5) lokalizacji na kt6rych b((dzie odbywal si(( montaz 
instalacj i solamych; 

c) 	 Publiczna Szkola Podstawowa w Trzciance im. Piotra Kulasinskiego, Trzcianka 147, 
07-221 Branszczyk - instalacja fotowoltaiczna oraz kilka (do 5) lokalizacji na kt6rych 
b((dzie odbywal si(( montaZ instalacji solarnych. 

4. Przedmiot 	 zamowlenia spot, musi zawierac zestaw logotyp6w zgodnych 
z obowiqzkami informacyjnymi beneficjentarealizuj~cego projekty w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Zmawiaj~cy 

dostarczy informacj(( drog~ elektroniczn~ \vykonawcy z kt6rym zostanie podpisania umowa 
na realizacj(( projektu. 

5. Spot 	 zostanie wykonany wedlug scenariusza przygotowanego przez Wykonawc((. 
Wykonawca przedstawi scenariusz spotu Zamawiaj~cemu w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. Zamawiaj~cy zaakceptuje lub naniesie uwagi w terminie trzech dni od 
dnia otrzymania scenariusza. Scenariusz spotu promuj~cego powinien zawierac: 

1) filmow~ prezentacj(( atrakcyjnosci projektu z uwzgl((dnieniem zdj((c lotniczych; 

2) film musi miec naniesion~ informacj(( 0 realizowanym projekcie; 

3) kreatywne rozwiqzania l~czenia sekwencji - akcji w r6znych obiektach 

w jedn~ sp6jn~ calosc; 

4) tekst lektorski w j((zyku polskim; 

5) udzwi((kowienie lektorskie: 


- profesjonalny lektor - Zamawiaj~cy otrzyma do wyboru 2 pr6bki glosu lektora 
do akceptacj i; 

- muzyka oddaj~ca charakter filmu - Zamawiaj~cy otrzyma do wyboru 2 
propozycje sciezki dZwi((kowej; 


- odglosy, efekty (tylko niezb((dne dla obrazu); 

- dzwi((k stereo Dolby Digital. 


6) technika: uzycie wyl~cznie profesjonalnego sprz((tu pozwalaj~cego na uzyskanie 
plynnego ruchu kamery, oswietlenia planu. 



na kt6rych 
umowy 

1 
13. 

6. 

7. 

8. 

9. 	

lIstala 3 spotkania 
W takcie spotkan omawiane bydq 

ne z Wykonawcq w okresie trwania 
wst~pnego montazlI filmll i 

5 dni od akceptacji 
odtworzenia na 

w terminie 3 dni od otrzymania wst~pnego 

i Zamawiajqcego) zostanie w terminie 5 
dni. 

spotu w teiewizji 0 zasi~gu 

regionainym w terminie do 10 listopada 201 Zmawiajqcy udzieli pelnomocnictwa 
Wykonawcy do i tej 

10. Wykonawca zobowiqzany do emisji 

11. 	 Wykonawca na alltorskie spotu 
utrwalono spot na wszystkich eksploatacji znanych 

terytorium, czasu i ilosci wykorzystania. 
dopuszcza mozliwosci skiadania cz~sciowych. 

U.:>.G'-'LA::l mozliwosci ofert wariantowych. 

3. Wspolny Siownik Zamowien 
Kod 79342200 - 5 Uslugi w zakresie promocji 

Kod CPV 11 12 10 - 7 Produkcja film6w reklamowych 

Kod CPV 92 13 00 00 1 Uslugi projekcji filmow 

Kod CPV 91 50 9 film6w informacyjnych 

Kod CPV 9222 1000 - 6 Uslugi produkcji telewizyjnej 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 

dnia podpisania umowy do 10 201 


realizacji zadania: 

Na terenie gmin partnerskich: Branszczyk, Somianka, Zatory. 


1. 

realizacj i Lev.nu"" po umowy. 

5. WARUNKl UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

Wykonawcy, spelniajq 
DOKONYWANIA 

1. 0 udzielenie 
dotycz'lcy 

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca 
upiywem terminll skladania (a j . okres prowadzcnia ULll"l"," 

- W tym okresie) realizowal: uSfugi vvykonanie 
promocyjnego na tematy Zr6dlami 
na 

cena za jakq 

warunku, na 
stanowiqcego nr 2 do Zapytania 

powoluje Wykonawca zostaly wykonane 

wykazu 
Zapytaniem oferto'W),m. 
Zamawiajqcy dokona oceny 
zrealizowanychlrealizowanych 
wraz z dowodami, ze uSfugi na 
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2. 	0 udzielenie zamowlenia mogC) ubiegac si y Wykona\vcy, kt6rzy spelniajC) warunek 
dotyczqcy posiadania zdolnosci ekonomicznej i finansowej. 

Nie ustala siy szczeg6lowego warunku w tym zakresie. 

3. 	0 udzielenie zam6wienia mogC) ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajC) warunek 
dotyczqcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: 

Nie ustala siy szczeg61owego warunku w tym zakresie. 

6.WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ1\ DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU 
W POSTE;POWANIU 
I. W celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu Wykonawca zobowiqzany 

jest dolqczyc do oferty nastypujqce dokumenty: 
1) wykaz zrealizowanychlrealizowanych podobnych rodzajowo do przedmiotu 

zam6wienia uslug 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje 
siy wykonac zam6wienie objyte Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu uslug, 
daty wykonania i odbiorc6w, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego, 

2) dowody potwierdzajqce, ze uslugi zostaly wykonane lub Sq wykonywane nalezycie. 
Dowodami, 0 kt6rych mowa w pkt. 2, Sq: 
a) poswiadczenie referencji , 
b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskae poswiadczenia oraz w przypadku deklarowania 
realizacji uslugi - Wykonawca sklada wlasne oswiadczenie, ze uslugi Sq 
wykonywane nalezycie 

Ocena spelniania ww. warunk6w udzialu w postypowaniu dokonywana bydzie w oparciu 
o dokumenty zlozone w niniejszym postypowaniu metodq warunku granicznego - spelnia / nie 
spelnia. 

7. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIE; Z WYKONAWCAMI 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami sCI : 
1. 	 Pani Milena Witkowska - tel. 2974 187 90 wew. 54 

e-mail: milena.witkowska@somianka.pl 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Kai:dy Wykonawca moze zlozyc tylko jednC) oferty. 
2. Wykonawca sklada oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 
3. Oferta 	 winna bye zlozona na Formularzu oferty, stanowiqcym Zalqcznik nr 

do Zapytania ofertowego. 
4. Oferta powinna bye 	podpisana przez osoby/ osoby upowaznione do skladani oswiadczen 

woli i zaciqgania zobowiqzan w imieniu Wykonawcy. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 
6. 	 Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypelniony "Formularz oferty" (zal~cznik nr 1); 
2) poprawnie wypelniony wykaz zrealizowanych lub realizowanych uslug (zal~cznik 

Dr 2); 

1 
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dokument6w potwierdzajqcych 
4) o braku postypowania 

9. MIEJSCE ORAZ 
1. na zapytanie nalezy przeslae IJV\.uSlCj elektronicznit na adres: 

postaci skan6w podpisanych dokument6w, faxem na 
numer 29 14, tradycyjnq na adres: Gmina Parcele I6B, 
07-203 Somianka osobiscie do pok. Nr 14 
2018 roku, do godz. 12.00. 

nieprzezroczystej oraz 
powinna bye oznakowana 

oferty w 
tekstem: 

Wykonawca winien 

oferty. 
6. Terrnin zwiqzania na okres 30 dni. 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. 	 Usiuga stanowiqca jest finansowana w ze srodk6w 

publicznych. 
2. 

3. 

5. 	 oferty zostanie pod ana w PLN. Cena okreslona w 
jedyne \vynagrodzenie przyslugujEtce Wykonawcy za \vykonanie przedmiotu umo\vy U,",,",'L.'" 

obejmowac wszelkie koszty publiczno-prawne), lezitce zar6wno 

Oferta w postl(powaniu prowadzonym w ramach 
Wykonanie spotu promuj~cego 

n."'.....1UIt>tTn. na 

"Odnawialne w Gminach 

- nie otwierac 

Oferty 
3. Oferty 
4. Zamawiaj art. 90 ust. ustawy PZP 

w przypadku cena 
5. Wykonawca moze swoH 

W Forrnularzu Zapytania ceny 
calkowitit za 
Wykonawca musi koszty i skladniki 
prawidlowego i 
obowiqzujitcych 

oraz wszelkie opiaty i podatki wynikajEtce z 

podana w ofercie \vyrazona w zlotych polskich, z 
miejsc po przecinku. 

Wykonawcy jak i Zamawiajqcego 

11. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ1\CY BE;:DZIE 
PRZY WYBORZE OFERTY, Z PODANIEM 
KRYTERIOW I SPOSOBU 

1.Wybrana zostanie oferta, kt6ra 
Wyb6r oferty dokonany do 

00%=100pkt.): 

dokona oceny 
 kt6re spelniq wymagania forrnalne na 

nastypujEtcego zestawu 

100 



zmtany Zarnawiajqcy "W'?,PrI",' 

cena brutto - 60% 

o 

4. 

uwzglydnieniem kryterium) w kryterium cena brullo, 
calkowita cena brutto, 

- calkowita cena brutto badanej oferty. 

Kryterium termin platnosci - 40 % 
term in piatnosci 7 dni 10 pkt 
termin platnosci 14 dn i pkt 
termin platnosci 21 dni - pkt 

platnosci 30 - 40 

12. 	 ISTOTNE POST ANOWIENIA UMOWY 
Zamawiajqcy 	 wymaga, by Wykonawca umowy na warunkach zawartych 
w nr 3 - umowy. 

13. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	 Zamawiajqcy powiadorni Wykonawcy, kt6remu udzieli 0 scu 
zawarcla umowy, lub elektronicznfJ. 

2. Przed umowy Zarnawiajqcy sobie prawo dokument6w 
potwierdzajqcych spelnianie warunk6w Zam6wienia przez Wykonawcy (oswiadczenia, 

moze 
itp.). W przypadku, gdy wybrany Wykonawca od podpisania umowy, 

podpisac z Wykonawcq, kt6rego oferta uzyskala kolejnq 
punkt6w. 

3. 	 W przypadku dw6ch identycznych i zarazem najkorzystniejszych 
Wykonawcy, je zlozyli zostanfJ poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych 
w terminie wskazanyrn ZamawiajfJcego, bqdz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

zastrzega mozliwosc 	 postypowania bez podania 

] 	 POZOSTALE INFORMACJE 
1. Zamawiajqcy sobie mozliwosc zmJany lub uzupelnienia tresci 
Ofertowego, przed uplywem terminu na ofert. Informacja 0 wprowadzeniu 

lub uzupelnieniu Ofertowego Wykonawcom. 
zostanie opublikowana na stronie ~~~~~~~~~~~~!i.. 

wprowadzone 	 lub wymagaiy 
termin ''-'UUUJ,UU ofert 0 czas potrzebny na 

za wykonanie przedmiotu zam6wienia w formie 

15. WYKLUCZENIA 
I. 	 Z w postitpowaniu Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqzani 

z Zarnawiajqcym osobowo lub kapitalowo. pOWlqZama lub osobowe 
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rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi 
do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 
w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg61nosci na: 

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp61ki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udzia16w lub akcji, 

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, 


pelnomocnika, 
d) 	 pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej 
od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawcy 
zgodnie ze wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 
nie spelniq warunk6w udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa w punkcie 5 zapytania 
ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie wykazu zrealizowanychlrealizowanych podobnych 
rodzajowo uslug 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy 
wykonac zam6wienie objyte Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu uslugi, daty 
wykonania i odbiorc6w, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego, wraz 
z dowodami potwierdzajqcymi, ze uslugi zostaly wykonane lub Sq wykonywane nalezycie. 

3. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), kt6rzy 
zlozq oferty nie odpowiadajqcq tresci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie por6wnania tresci oferty Wykonawcy z tresciq 
zapytania ofertowego. 

16. KLAUZULAINFORMACYJNA 
1. 	 Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiajqcy informuje, ze: 

1) 	 administratorem przekazanych przez Wykonawc6w danych osobowych Sq: 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: www.somianka.pl 
Adres poczty e-mail: somianka@somianka.pl; 
Gmina Branszczyk 
ul. lana Pawla II 45, 07-221 Branszczyk 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: http://www.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl; 
Gmina Zatory 
ul. lana Pawla II 106,07-217 Zatory 

mailto:sekretariat@branszczyk.pl
http:http://www.branszczyk.pl
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Strona internetowa Zamawiajqcego: http ://vvww.zatory.pl 
Adres poczty e-mail: ug@zatory.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w: 
Gminie Somianka mozna kontaktowae siy pod adresem mail : iod-sk@tbdsiedlce.pl 
Gminie Branszczyk mozna kontaktowae siy pod adresem mail: r.chmurski@ab i
warszawa.pl, teJefon: 601506234 ; 
Gminie Zatory mozna kontaktowac siy pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl; 

3) przekazane przez Wykonawc6w dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. b RODO w celu zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego pn. "Wykonanie spotu promujqcego projekt pn.: "Odnawialne Zr6dla 
Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory" oraz emisja na antenie telewizji 
regionalnej"- Znak sprawy: Zp.25.2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w zwiqzku z wydatkowaniem srodk6w 
zewnytrznych przez administrator6w i w tym zakresie mogq bye przekazywane do 
organizacj i miydzynarodowej ; 
4) wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przechowywane przez okres 
wynikajqcy z zapis6w rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych vvykaz6w akt oraz 
instrukcji w sprawie w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z pozn. zm.), rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) N r 13 03 /20 13 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj qce wsp61ne przepisy 
dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiajqce przepisy og61ne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE/L/2013 .347.320), rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 
651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqce niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnytrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(DZ. U. UE.L.20 14.187.1) lub umowy 0 dofinansowanie projektu wsp6lfinansowanego 
ze srodk6w zewnytrznych; 
5) obowiqzek przekazania przez Wykonawc6w danych osobowych jest wymogiem 
dobrowolnym, ale niezbydnym celem udzialu w procedurze wyboru Wykonawcy 
i realizacji umowy; 
6) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawc6w danych osobowych decyzje nie 
bydq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane przysluguje: 

- na podstawie art . 15 RODO prawo dostypu do wlasnych danych osobowych; 
- na podstawie art . 16 RODO prawo do sprostowania wlasnych danych 

osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, 
w razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przysluguje osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane: 
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniycia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
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- na podstawie art. 2] RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest ali. 

6 ust. ] lit. b lit. c RODO. 

9) dane osobowe mogq bye przekazane organizacji miydzynarodowej w zwiqzku 

z kontrolq v,rydatkowania srodk6w pochodzqcych ze zr6de! zewnytrznych. 

Za1llczniki: 
1. 	 Zalqcznik ill ] - Formularz oferty 
1. 	 Zalqcznik nr 2 - Wykaz zrealizowanychl realizowanych uslug 
2. 	 Zalqcznik ill 3 - Istotne postanowienia umowy 
3. 	 Zalqcznik ill 4 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 


