
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0003/19-00 z dnia 20.12.2019 r. 
 

 

 
Opole, dnia 19.02.2020 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na: Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja 
gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice”  

 

Numer zamówienia: ZP/PROW/34/2020 
 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie 
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy). 

  

 
 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

PROWOD Sp. z o. o. 

ul. Rynek 4 

46-082 Kup 

NIP: 7541000021 

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach ok. 125 cm x 160 cm 
(tak, aby zamieszczone napisy były czytelne - czcionka nie może być mniejsza niż 4 cm) wraz z 
konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Fundament pod 
konstrukcję wsporczą tablic należy wykonać z betonu klasy C12/15 lub zastosować prefabrykowany 
fundament pod znaki drogowe. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być 
umieszczona na tablicy.  

2. Tablica po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, będzie pełniła rolę tablicy pamiątkowej, dlatego 
do wykonania tablicy należy użyć materiałów trwałych, gwarantujących min. 5-letni okres 
eksploatacji. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla 

beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych (wzór 
tablicy – załącznik nr 4), 
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2) zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków 
drogowych, 

3) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjno-promocyjnej (po jej formalnej akceptacji przez 
Zamawiającego) w ilości 1 sztuka, 

4) wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących, 
5) dostawę tablicy, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji inwestycji i jej 

ustawienie wraz z wykonaniem fundamentów: 
- 1 kpl. w miejscowości Chróścice – właściwe miejsce ustawienia wskaże przedstawiciel 
PROWOD Sp. z o. o. wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego,  

6) montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocującej. 
4. Tablica informacyjno-promocyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

1) Nazwę Beneficjenta, 
2) Tytuł projektu, 
3) Cel projektu, 
4) Znak Funduszy Europejskich dla RPO WO 2014-2020, 
5) Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, 
6) Znak Unii Europejskiej spełniający wytyczne Komisji Europejskiej oraz odniesienie słowne do 

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
7) Oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego, 
8) Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl. 

5. Treść tablicy, oraz stosowanie logotypów oraz ich rozmieszczenie musi być zgodne z warunkami 
zawartymi w Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 i Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 
polityki spójności na lata 2014-2020. 

6. Wymienione powyżej logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 
www.rpo.opolskie.pl (Strona główna » Realizuję projekt » Poznaj zasady promowania projektu). 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2020 r. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Oferta powinna być:  

1) opatrzona pieczątką firmową, 
2) posiadać datę sporządzenia,  
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
4) zawierać wartość oferty (netto i brutto),  
5) określać termin wykonania zamówienia, 
6) podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji firmy oferenta,  

7) zawierać wymagane załączniki: 
a) Ofertę cenową (załącznik nr 1), 
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b) Oświadczenie (załącznik nr 2) o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji 
zamówienia wytycznych zawartych w Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i Księdze identyfikacji wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków polityki spójności na lata 2014-2020 oraz 
pozostałych dokumentach dotyczących promocji projektów zawartych w dokumentach 
wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem 
www.rpo.opolskie.pl, 

c) Oświadczenie (załącznik nr 3) o posiadanym doświadczeniu w zakresie realizacji 
instrumentów informacyjno-promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków 
publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych. 

 
„UWAGA” – oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 

 
V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej Open Nexus 
(https://www.platformazakupowa.pl/prowod) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania w 
terminie do 26.02.2020r. do godz. 11.00. 

2. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć wszelkie wymagane w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
dokumenty, podpisane przez uprawnione osoby i zeskanowane do plików.  

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników, 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że 
oferta została złożona. 

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany lub wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania będzie 
odbywała się drogą elektroniczną emailem lub/i za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

7. Brane będą pod uwagę tylko te oferty, które wpłyną w wyżej podanym terminie. 
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz uzupełnienia brakujących dokumentów lub wadliwych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. 

11. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VI. OCENA OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) Spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz 

zawierają wymagane załączniki. 
2) Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz uzupełnienia brakujących dokumentów lub wadliwych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. 

3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 

  Cena ofertowa (KC) – 100 %  
 
  Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt. 

 
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
 
KC = CN / COB x 100 
 
gdzie: 
KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”, 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert 

spełniających warunki Zamawiającego, 
COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia. 
 

VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE. 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 4691 181 wew. 33, kom. 727 407 034, email: 
zamowienia@prowod.pl. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Piotr Stolarski. 

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób fizycznych 

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 - dalej RODO, przedstawiamy poniżej 
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:  

Co to są dane osobowe? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na 
bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie 
identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres 
korespondencyjny. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) 
przy ul. Rynek 4, tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl.  
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W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym  możecie się Państwo 
skontaktować  drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@prowod.pl.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie tablicy 
informacyjno-promocyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK 
w miejscowości Chróścice”” prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego. 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w przedmiotowej procedurze zapytania ofertowego. 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o  przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej lub 
w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a także dostawcy odpowiedzialni za obsługę 
systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz 
podmioty, którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym organy kontrolujące; 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 
przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia. 

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych? 

Posiadacie Państwo: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 
RODO), 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

Natomiast nie przysługuje Państwu: 

1) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") w 
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
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2) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 
21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 
waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 
RODO. 

Informacje dodatkowe. 

Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

2. Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postepowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. Do obowiązków tych należą w 
szczególności, obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 
4).  Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 
14 ust. 5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego 
treść zawarta jest w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z 
klauzulą informacyjną zawartą w pkt. IX ppkt. 1. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

X. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych 

zawartych w Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 i Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 
polityki spójności na lata 2014-2020 oraz pozostałych dokumentach dotyczących promocji 
projektów zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO 
pod adresem www.rpo.opolskie.pl. 

3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie realizacji instrumentów informacyjno-
promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów 
wspólnotowych lub krajowych. 
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4. Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowej. 

5. Klauzula informacyjna RODO. 
 
  

 
 
 
 
Zatwierdzam:  
Bogdan Lechowski – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
.............................................. 
      Kierownik Zamawiającego 

 


