
           

Wydział Rozwoju Miasta -  Biuro Pozyskiwania Funduszy 

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1a, pok. 305-306, tel.  /62/ 504 97 61 

WRM.271.10.73.2019                                                                                         Kalisz, 08 maja 2019 r. 

WRM.042.4.13.2019       

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach projektu 

pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”. 

 

1. Zamawiający 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

NIP: 618-001-59-33; Regon: 250855877 

2. Przedmiot zamówienia 

      Przedmiot zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej  

      w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki  

      informacyjne), obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 8 sztuk tablic 

      informacyjnych w tym: 

a) opracowanie projektu tablicy zgodnie z zasadami promowania projektów WRPO 2014+ 

oraz informacjami przekazanymi przez Zamawiającego tj. tytuł projektu, cel projektu i 

nazwa beneficjenta. Przystąpienie do wykonania tablic poprzedzone musi zostać 

akceptacją projektu przez Zamawiającego. 

   Link do strony zawierającej obowiązujące wytyczne w zakresie promowania  

   projektów: 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-               

dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

b) wykonanie 8 szt. tablic informacyjnych o następujących parametrach: 

− wymiar: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), 

− materiał: PCV 6 mm, 

− otwory w rogach tablicy,  

− kolorystyka i układ graficzny zgodnie z zasadami promowania projektów WRPO 

2014+, 

c) dostawę tablicy: budynek UM Kalisz, ul. Kościuszki 1a, III piętro pokój nr 305-306. 

 

3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza oferty (wg. załączonego wzoru). 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r


 

 

Wydział Rozwoju Miasta -  Biuro Pozyskiwania Funduszy  

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 1a, pok. 305-306, tel.  /62/ 504 97 56 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

− maksymalnie 3 dni robocze na opracowanie projektu i przekazanie go do akceptacji 

przez Zamawiającego - liczone od dnia podpisania zlecenia na wykonanie zadania, 

− maksymalnie 2 dni robocze na wprowadzenie zmian do projektu zgłaszanych przez 

Zamawiającego, 

− maksymalnie 10 dni roboczych na wykonanie i dostawę tablic - liczone od dnia 

akceptacji projektu przez Zamawiającego. 

5. Kryteria wyboru ofert. 

Cena brutto - 100% 

Złożone oferty podlegać będą ocenie wg. wzoru:  

     Cena brutto PLN oferty najniższej  

Liczba punktów oferty badanej =  -----------------------------------------------  x 100 

Cena brutto PLN oferty badanej  

Wynik oceny zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Umowa na wykonanie 

zadania  zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyska w wyniku przeprowadzonej 

oceny najwyższą ilość punktów.  

6. Sposób przygotowania oferty: 

a) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni z możliwością jej dalszego 

przedłużenia. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

b) Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny  

i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór 

„Formularza oferty” (wymagany zakres informacji) przedstawiony jest w załączniku  

nr 1 do zapytania ofertowego. 

7. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: wsr@um.kalisz.pl w terminie do dnia  

17 maja 2019 r. do godz. 15.30. Ze względu na funkcjonowanie filtru antyspamowego 

Zamawiający zaleca telefoniczne potwierdzenia wpływu oferty pod numerem telefonu  

062 504 97 77. 

Informacje dodatkowe: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  

w każdej chwili, bez podania przyczyny lub do zmiany treści niniejszego Zapytania 

ofertowego przed upływem terminu składania ofert. 
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b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w celu wyjaśnienia jej treści. 

c) Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która 

nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art.4 pkt 8 Pzp). 

d) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z nim osobowo 

i kapitałowo. 

e) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niezłożonych na formularzu, o którym 

mowa w pkt. 3 oraz  złożonych po terminie, o którym mowa w pkt. 7. 

f) Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna 

zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny  

w ofercie obciąża Wykonawcę. 

g) Termin zapłaty wynosi do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

której podstawą wystawienia będzie wykonanie zleconego zakresu prac potwierdzone 

protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

8. Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych 

 

a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 

62-800 Kalisz, zwany dalej „Administratorem”. 

b) Inspektorem danych osobowych jest Pan Marcin Pługowski, e-mail: iod@um.kalisz.pl. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, podmioty lub organy którym 

Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów 

o powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem. 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny do   

zweryfikowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania i jego realizacji. 

f) Podanie danych osobowych jest wymogiem podjęcia działań związanych 

z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. podjęcia 

działań związanych z prowadzeniem postępowania, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak 

możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do 

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych oraz brak możliwości wykonania umowy; 

g) W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

mailto:iod@um.kalisz.pl
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h) Posiada Pan/Pani: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników), 

− na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

i) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Siwek, tel. 062 504 97 77. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - do wypełnienia. 

2. Wzór tablicy informacyjnej. 

 

 

         Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta 

/…/ 

        Stanisław Krakowski 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy 

Nazwa:  ……………………………………………………… 

Siedziba:  ……………………………………………………… 

Adres e-mail:   ……………………………………………………… 

Numer telefonu:  ……………………………………………………… 

Numer faxu:   ……………………………………………………… 

Numer REGON:  ……………………………………………………… 

Numer NIP:   ……………………………………………………… 

 

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla 

zadań realizowanych w ramach projektu pt. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

brutto:     …………………..  PLN 

netto:    …………………..  PLN 

wartość podatku VAT:  …………………..  PLN 

Oświadczam, że: 

1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty, związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

2. Pomiędzy podmiotem składającym ofertę, a Zamawiającym nie ma miejsca powiązanie 

kapitałowe i osobowe. 

3. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT*  

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2) 

 

……………………………………………. 

podpis i pieczątka osoby/osób  uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy 

*należy podać/niewłaściwe skreślić 

 

1) Rozporządzenie 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),  
2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - wzór tablicy informacyjnej 

 

 

 

           

  


