Chorągiew Dolnośląska ZHP

Znak sprawy Nr 11/ZP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6
dotyczące zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów
multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.0102-0042/18-00)

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa
9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy
horyzontalne;.
Zamawiający:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP:
REGON:
KRS:
Tel./fax:
E-mail:
Adres:

897-172-05-40
020380949
0000264246
71 736 01 02
dolnoslaska@zhp.pl
http://dolnoslaska.zhp.pl/

1.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup drobnych materiałów programowych – sprzętów multimedialnomuzycznych do projektu „Dolnośląskie Podwórka”

2. Kategoria ogłoszenia: dostawy;
3.

Podkategoria ogłoszenia: dostawy inne

4. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 01.03.2020, 30.06.2020,
01.11.2020
5. Miejsce realizacji zamówienia:
Dostawy należy zrealizować sukcesywnie do siedziby Zamawiającego oraz do
17 wskazanych adresów tj.
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082
Wrocław
- Hufiec ZHP Bolesławiec ul. Komuny Paryskiej 24 59-700 Bolesławiec
- Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej ul. Przemysłowa 16, 58-300 Wałbrzych
- Hufiec ZHP Głogów ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
- Hufiec ZHP Kamienna Góra ul. Kościuszki 1a, 58-400 Kamienna Góra
- Hufiec ZHP Jawor ul. Gagarina 9A, 59-400 Jawor
- Hufiec ZHP Lubin ul. 1 Maja 17A, 59-300 Lubin
- Hufiec ZHP Lubań ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
- Hufiec ZHP Wrocław Północ/Hufiec ZHP Wrocław Południe/Hufiec ZHP
Wrocław Wschód, HOW Rancho ul. Na Grobli 49, 50-421 Wrocław
- Hufiec ZHP Łagiewniki ul. Lipowa 5 58-210 Łagiewniki
- Hufiec ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej ul. Henryka Sienkiewicza 13, 58-200
Dzierżoniów
- Hufiec ZHP Oleśnica/Hufiec ZHP Syców ul. Lwowska 3, 56-400 Oleśnica
- Hufiec ZHP Oława ul. Kamienna 4, 55-200 Oława
- Hufiec ZHP Środa Śląska/Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego ul. Wrocławska,
55-140 Żmigród
- Hufiec Karkonoski ZHP w Jeleniej Górze ul. Piotr Skargi 19/Bud B, 58-500
Jelenia Góra

- Hufiec ZHP Bystrzyca Kłodzka/Hufiec ZHP Kłodzko ul. Wojska Polskiego 18,
57-300 Kłodzko
- Hufiec ZHP Zgorzelec ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec
6. Zakres przedmiotowy zamówienia.
a) Cel zapytania:
Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa
na wykonanie dostawy sprzętu multimedialno-muzycznego.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych,
akcesoriów muzycznych, sprzętu muzycznego i multimedialnego zgodnie ze
szczegółowym opisem zamówienia.
Lp.

Nazwa

Specyfikacja

1.

Ukulele
sopranowe
elektroakustyczne
z wbudowanym
tunerem

 Typ elektro-akustyczne,
 Kształt: Sopranowy z wcięciem,
 Górna płyta: Mahoń,
 Tylna płyta: Mahoń,
 Boki: Black Walnut,
 Gryf : Okoume,
 Podstrunnica: Techwood,
 Mostek: Techwood,
 Siodełko mostka: ABS Ivory White,
 Siodełko szyjki: ABS Ivory White
(35mm)
 Skala: 345mm,
 Klucze: Die cast Chrome,
 Wykończenie: Naturalne Matowe,
 Struny: Nylon Clear,
 Wbudowana przystawka z tunerem
do strojenia,

2.

Ukulele

 Płyta wierzchnia: Mahoń,
 Korpus: Mahoń,
 Szyjka: Mahoń,
 Menzura: 330mm,
 Podstrunnica: Orzech,
 Kolor: Naturalny,
 Wykończenie: Matowe,

ILOŚĆ
ROK
01.03.2020
33

ILOŚĆ
ROK
30.06.2020
40

ILOŚĆ
ROK
01.11.2020
12

ILOSĆ
ŁĄCZNIE

13

12

2

27

85

3.

Kolumna aktywna
z
mikrofonem
i bluetooth

 Wbudowany wzmacniacz mocy,
 Wbudowany odtwarzacz MP3 z
czytnikiem USB i SD (kolumna
samodzielnie odtwarza muzykę MP3
z pendrive'a, przenośnego dysku
USB czy karty SD),
 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF
doręczny (207,5 MHz),
 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF
nagłowny (203,5 MHz),
 Funkcja Bluetooth umożliwiająca
bezprzewodowe odtwarzanie
utworów
z zewnętrznych urządzeń,
 Regulacja equalizera: Bass & Treble,
 Regulacja głośności oraz kontrola
ECHO dla mikrofonów,
 Regulacja głośności muzyki
 Dodatkowe wejścia MIC oraz LINE
IN,
 Wbudowany akumulator oraz
ładowarka,
 Możliwość ładowania zarówno z
sieci 230V, jak i zasilaniem 12V
(np. z samochodu),
 Solidny uchwyt i kółka dla
ułatwienia transportu (urządzenie
można prowadzić jak typową
walizkę,
 Pilot bezprzewodowy,
 Głośnik niskotonowy: 12”/30cm,
 RMS/max. : 350/700W,
 Skuteczność: 97dB,
 Zakres częstotliwości: 40Hz 20kHz,
 Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz
(możliwość zasilania 12V lub z
wbudowanej baterii),
 Wymiary: 570 x 360 x 330mm,

24

22

1

47

4.

Kolumna aktywna

 uniwersalne 5-kanałowe combo
multi-instrumentalne,
umożliwiające nagłośnienie
dowolnych instrumentów - od
klawiszy, przez wokal a nawet
perkusję elektroniczną.
Bezkompromisowa jakość
brzmienia, duża bezawaryjność oraz
wygodne wejście mp3
umożliwiające granie z podkładem.

8

12

0

20

Doskonałe urządzenie na sale prób,
koncerty bądź inne uroczystości
 Moc:150 W,
 Głośnik:1 x 12 '' Custom Driver,
 Kanały:5,
 Kontrola:3 x Level, Treble (ch1 &
ch2), bass (ch1 & ch2), Volume, FX,
Delay Level/Presence/Time,
 Wejścia:2 x Mic, 6 x Instrumentalne
TRS 6.3 mm, 1 x Stereo RCA, 1 x 3.5
mm Aux In, 1 x FX Return, 1 x FX
Remote,
 Wyjśćia: 1 x Alt Out, 1 x TRS 6.3 mm
słuchawkowe, 1 x TRS line out, 1 x
FX Send, 1 x ext. cab(min 8 ohm),
 Equalizacja: 5 - zakresowa (12dB),
 Wymiary: 480 x 470 x 395 mm,
5.

Wzmacniacz
gitarowy

 Moc:20W,
 Głośnik:10",
 Tweeter,
 Wejście: XLR, Jack, Chinch,
 Przełącznik Active/Passive,
 Regulacja barwy dźwięku:
- efekt Reverb,
- efekt Chorus,
- Line Out,
 Gniazdo na słuchawki,
 Waga: 10kg,
 Kolor: brązowy,
 Metalowy grill,
 Pozłacane narożniki,
 Gumowe nóżki,
 Rączka do trzymania,

5

14

3

22

6.

Cajon

 Korpus: kombinacja sklejek Balau
(12mm) i Ceiba (15mm),
 Werbel:
strunowy
(możliwość
strojenia kluczem imbusowym nr 6),
Płyta rezonansowa: sklejka brzozowa
5-warstwowa wykończona fornirem
modyfikowanym (palisander),
 Wzmocniony otwór rezonansowy,
 Wielkość 4/4,
 Wymiary: 30x30x49.

17

27

5

49

7.

Gitara

 Kolor producenta: Black,
 Kolor: Czarny,
 Wykończenie: Połysk,
 Typ: Dreadnought,
 Wykrojony otwór: Tak,
 Korpus: Warstwowy,
 Płyta przednia: Świerk,
 Płyta tylna: Nato,
 Boki: Nato,
 Szyjka: Nato,
 Menzura: 643 mm,
 Ilość progów: 20,
 Rozmiar prógu zerowego: 43 mm,
 Gryf: Klon,
 Mostek: Klo,
 Próg zerowy: Sztuczna kość,
 Przetwornik: Tak,
 Rodzaj skanera: Piezo,
 Model elektroniczny: typu Fishman
Isys III,
 Sterowanie: Volume, Bass, Middle,
Treble, Tuner,
 Tuner zintegrowany: Tak,
 Tunery: Die-Cast,
 Hardware: Chrom,
 Pokrowiec: Tak.

21

28

2
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8.

Gitara akustyczna

 Kolor producenta: Natural,
 Kolor: Natural,
 Wykończenie: Połysk,
 Typ: Dreadnought,
 Wykrojony otwór: Tak,
 Korpus: Warstwowy,
 Płyta przednia: Świerk,
 Płyta tylna: Nato,
 Boki: Nato,
 Szyjka: Nato,
 Menzura: 643 mm,
 Ilość progów: 20,
 Rozmiar prógu zerowego: 43 mm,
 Gryf: Klon,
 Mostek: Klon,
 Pokrowiec: TAK.

27

15

6
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9.

Projektor
multimedialny

 Technologia wyświetlania,
 DLP,
 Rozdzielczość natywna,
 1920 x 1080 (FHD),
 Rozdzielczość maksymalna,
 1920 x 1080 (FHD),
 Format obrazu,
 16:9,
 Jasność,
 3500 lm,
 Kontrast,
 20 000:1,
 Wielkość rzutowanego obrazu:
- 30" - 300",
 Żywotność lampy:
- 5 000 h (tryb normalny),
- 10 000 h (tryb ekonomiczny),
- 15 000 h (tryb SmartEco),
 Moc lampy:
- 200 W
 Złącza wejścia / wyjścia:
- Wejście audio - 1 szt.
- Wyjście audio - 1 szt.
- Composite video (RCA) - 1 szt.
- HDMI - 2 szt.
- VGA in (D-sub) - 1 szt.
- VGA out (D-sub) - 1 szt.
- S-Video - 1 szt.
- Mini USB - 1 szt.
- Odbiornik IR (front) - 1 szt.
- Odbiornik IR (top) - 1 szt.
- RS-232 - 1 szt.
- AC in (wejście zasilania) - 1 szt.
 3D Ready – Tak,
 Łączność bezprzewodowa – Nie,
 Głośniki – Tak,
 Głośność pracy (w trybie
standardowym) - 33 dB,
 Głośność pracy (w trybie
ekonomicznym) - 29 dB,
 Pobór mocy podczas pracy - 270 W,
 Pobór mocy podczas spoczynku <
0.5 W,
 Wysokość 120 mm,
 Szerokość 290 mm,
 Głębokość 221 mm,
 Waga ok. 2,3 kg,
 Dodatkowe informacje . Możliwość
zabezpieczenia linką (Kensington

2

0

0

2

Lock),
 Dołączone akcesoria: Pilot, Kabel
VGA.
10.

Ekran
multimedialny

 Typ – Elektryczny,
 Powierzchnia projekcyjna -Biała,
matowa,
 Obramowanie – Czarne,
 Wysokość - 220 cm,
 Szerokość - 270 cm,
 Format - 16:10,
 Sterowanie Bezprzewodowe z
pilota,
 Z przełącznika ściennego,
 Mocowanie – Ścienne, Sufitowe,
 Przeznaczenie: Sale konferencyjne,
Sale szkoleniowe,
 Dodatkowe informacje: Płynne
zwijanie ekranu,
 Ekran zwijany do kasety,
 Gwarancja 24 miesiące

11

2
Bangosy
drewniane
na
statywie

Bongosy:
 Naciągi skórzane,
 Korpus - drewno kauczukowca,
 Kolor – naturalny.
Statyw:
 Regulacja wysokości: 80-130cm,
 Materiał: Stal chromowana,
 Gąbkowy uchwyt w kształcie litery
T,
 W pełni regulowana wysokość i
nachylenie,
 Trójnóg o podwójnych klamrach,
 Pasuje na wszystkie powszechnie
znane bongosy,
 Zawiera: Klucz imbusowy, memory
lock.

2

13

0

32

0

2

2
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c) Planowana realizacja zadania: 01.03.2020, 30.06.2020, 01.11.2020
d) Usługa realizowana będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą przygotowaną na wzorach Zamawiającego.
e) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywanie swoich zadań w sposób
staranny, skuteczny i terminowy.

f). Wszystkie powyższe wymagania powinny zostać zrealizowane
i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w Formularzu
Ofertowym złożonym w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Termin składania ofert: do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00
9. Miejsce i sposób składania ofert:
a) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą
elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data
wpływu) do dnia 13.01.2020 r. do godz. 12:00.
b) W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą
tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek
Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław I
piętro sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta sprzęt grający”;
c) Na adres e-mail: dolnoslaska@zhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać:
„Oferta sprzęt grający”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w
postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
d) Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Zmiany lub wycofanie oferty:
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
13. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/add/1022230/16521oraz

http://www.dolnoslaska.zhp.pl – zakładka dokumenty-– zamówienia publiczne
– aktualne 2020
14. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
a) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dawid Stec – tel.
71 736 01 04

b) Kontakt telefoniczny dopuszczalny jest wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
Z osobą wymienioną w ust. a) można kontaktować się w dni robocze w godz.9:0014:00.

c) Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.
15. Nazwa i kod według wspólnego słownika zamówień (CPV):
37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4 - Instrumenty muzyczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca
dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
16. Harmonogram realizacji zamówienia:
Planowana realizacja zadania:
planowana realizacja dostawy 01.03.2020, 30.06.2020, 01.11.2020
17. Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych
uprawnień
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans
kobiet i mężczyzn
Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą
18. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej
w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków wykonawca złoży
oświadczenie stanowiący załącznik nr 2. do zapytania ofertowego oraz dołączy
do oferty stosowane zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na
dzień składania oferty.
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie
precyzuje warunku w tym zakresie.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. – Zamawiający nie
precyzuje warunku w tym zakresie.
19. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej
z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli
zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć.
20. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1. do
niniejszego zapytania (Formularz ofertowy). Do oferty należy załączyć
oświadczenia zgodne z załącznikami:
 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie
posiadanych uprawnień,
 Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań,
 Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych,
 Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz równości szans kobiet i mężczyzn,
 Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
 Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą,



Zaświadczenia lub poświadczenia (KRS/CEiDG) aktualne na dzień
składania oferty.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony.
c) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie, skutkować będzie jej
odrzuceniem.
d) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. W toku merytorycznej
oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
21. Ocena oferty
Kryterium oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące
warunki:
a) Cena: 0–80 pkt. Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego
wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość
w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej
oferty w danym kryterium;
80% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która
może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% =
znaczenie punktowe 100 pkt.
b) Aspekty społeczne – realizacja zasady dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 0-10
pkt.

Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt za zatrudnienie co najmniej
5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
pełnoletnich osób niepełnosprawnych Dz. U. 2019 poz. 1172. Za każdą osobę
oferent może otrzymać 2 pkt. maksymalnie 10 pkt. załącznik nr 5 Oświadczenie
c) Równość szans i kobiet. Oferent może otrzymać 10 pkt za deklarację równej
płacy dla kobiet i mężczyzn w załączniku nr 5. Oświadczenie Wykonawcy –
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części
zamówienia 100 pkt. Cena + aspekty społeczne + równość szans kobiet
i mężczyzn= wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem
spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki
udziału w postępowaniu.
22. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści
informację o jej wyborze na swojej stronie internetowej oraz w Bazie
Konkurencyjności. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania
umowy z zamawiającym, zamawiający uprawniony jest do podpisania umowy
z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
uzyskał kolejną zbliżona do wymaganych [100%] wartości punktów.
23. Zakres wykluczenia podmiotowego:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu 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.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu
konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań
z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.
2 4 Warunki gwarancji i reklamacji
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż dostarczony Zamawiającemu
przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych
i fizycznych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego sprzętu i udziela
Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty dostawy do
Zamawiającego.
4. Dokument
gwarancyjny
określający
warunki
gwarancji
zgodnie
z
postanowieniami
niniejszego
paragrafu
Wykonawca
przesyła
Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą. W przypadku gdy
dostarczony dokument gwarancji zawiera warunki odmienne od tych
określonych w niniejszym paragrafie, wiążące są postanowienia umowy.
5. Reklamacji podlega:
1) wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem stwierdzone przez Zamawiającego;
2) dostarczenie przedmiotu umowy w ilości niezgodnej z ilością określoną
w pkt 6b
3) jakość dostarczanego sprzętu
4) wadliwe wykonanie przedmiotu umowy – stwierdzone przez
Zamawiającego po odbiorze lub w trakcie eksploatacji.
6. Reklamacje składać będzie Zamawiający. Stwierdzenie nieprawidłowości
wymienionych w ust. 5, będzie zgłaszane Wykonawcy pisemnie
(za pośrednictwem e-maila), w terminie trzech dni roboczych od dnia
stwierdzenia nieprawidłowości, przy czym:
1) w przypadku uznania reklamacji złożonej na podstawie postanowień
ust. 5 pkt 1 i 3, co do wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot

2)
3)
4)
5)

umowy wykonany zgodnie z parametrami określonymi w opisie
zamówienia
w przypadku uznania reklamacji złożonej na podstawie postanowienia
ust. 5 pkt 2, co do braków ilościowych, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu brakującą ilość przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania postanowień ujętych w pkt
1 i pkt 2 w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji;
w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wykonanego niezgodnie
z określonymi parametrami, Wykonawca zobowiązany jest do jej
odebrania od Zamawiającego, odbiór następuje na koszt Wykonawcy;
sposób odbioru (zwrotu) przedmiotu umowy Wykonawca uzgadnia
bezpośrednio z Zamawiającym.

7. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez
Zamawiającego w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia
nieprawidłowości. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi
reklamacje uznaje się za uwzględnioną w całości.
8. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami
związanymi z otrzymaniem, przechowywaniem i zwrotem nieprawidłowo
dostarczonego przedmiotu umowy np. kosztami transportu, składowania i
załadunku. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty faktur lub not
księgowych otrzymanych z tego tytułu w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych
przez Zamawiającego wskutek dostarczenia mu przedmiotu umowy z wadą
prawną lub fizyczną. Powyższe nie ogranicza uprawnień Zamawiającego
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności z przepisów Kodeksu Cywilnego.
25. Postanawiania końcowe
a) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Wynagrodzenie będzie przekazywane na podstawie poprawnie wystawionego
rachunku/faktury na konto wybranego Wykonawcy po odliczeniu stosownych
potrąceń wynikających z odrębnych przepisów.
b) Brak możliwości przedpłaty.
c) Zapłata (przelewem) zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia
prawidłowo wykonanej usługi i przekazania prawidłowo wystawionej faktury
z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji zamówienia będzie dokonana
pod warunkiem przekazania przez stosowną Instytucję środków finansowych

na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braków
ww. środków na rachunku Zamawiającego, płatność nie będzie uznana za
opóźnioną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości
oferty dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez wgląd w dokumenty,
które jasno potwierdzają wykazane doświadczenie.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez
Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na
skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów
poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub
zaniechaniami.
e) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
„RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław jest Andrzej RybusTołłoczko, zhp-iodo@rt-net.pl tel. + 48 888 942 222
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powyższe
rozporządzenie.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi
o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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.
*** Wyjaśnienie: 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.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/2020
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko Wykonawcy/nazwa Wykonawcy………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………..........................
Imię i nazwisko osoby do kontaktu………………………………………………………………..........
Adres………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu…………….…………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………….…………
NIP/ Regon………………………………………………………………………………………………………
Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/KRS………..……………………….
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.01.2020 r. nr 6 dotyczącego
zakupu i dostawy instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, sprzętu
muzycznego i multimedialnego do projektu Dolnośląskie Podwórka
(RPDP.09.02.01-02-0042/18-00), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9:
Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne –
Zadanie 3 - Rozwijanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej 15 drobne materiały programowe oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie
zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym i składam
niniejszą ofertę (na cenę brutto składa się koszt całkowity wykonania zamówienia,

z wszelkimi narzutami):……………………………ZŁ
Podstawa prawna w przypadku zwolnienia z podatku VAT:……………………..………….
Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników.
Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia: od …………. do
……………….
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia.
OFERTA
Cena netto łączna : ……………………. zł (słownie: …………………………………………….………. zł)
Podatek VAT ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………. zł)
Cena brutto łączna: ……………………. zł (słownie: ……………………………………………..………. zł)

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Podpis osoby składającej ofertę

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi
w zapytaniu ofertowym.
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.
6. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności
określonej przedmiotem zamówienia.
7. Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczam, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczam, ze jestem w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

…………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Podpis osoby składającej ofertę

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 5. Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn
Załącznik nr 6. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany
w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą
Odpis z właściwego rejestru (KRS / CEiDG);
Uwaga: Do oferty należy dołączyć kserokopie za zgodność z oryginałem wymaganych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2020

Wykonawca: ....................................................
(czytelna nazwa/y i adres/y wykonawcy/wykonawców)

Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie posiadanych uprawnień

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego pn.: „zakupu drobnych materiałów programowych – sprzętów
multimedialno-muzycznych do projektu: Dolnośląskie Podwórka (RPDS.09.02.0102-0042/18-00)” ,oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania
działalności określonej w przedmiocie zamówienia określonego przez
Zamawiającego

............................................................................
Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/2020
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Dotyczy: projektu pn. „Dolnośląskie Podwórka” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
Imię i nazwisko Wykonawcy/nazwa Wykonawcy…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres
………………………………………………………………………………………………………………................
Nr telefonu.……………………………………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej………………………………………….……………………………..……...
NIP/Regon…………………………………………………………………………………………………………
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na „Zakup drobnych materiałów

programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu „Dolnośląskie
Podwórka”” prowadzonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław (zwany dalej Zamawiającym)
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego: Dorotą
Kołakowską oraz Dawidem Stecem lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy: Moniką Nowak,
Arkadiuszem Rudolfem, Ryszardem Gackiem oraz Lucjanem Chreściakiem
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze
Wykonawcy, w szczególności 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.

……………….…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji
Wykonawcy, pieczęć

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 6/2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w
związku z zapytaniem ofertowym nr 6/2020, dotyczącym zakupu drobnych
materiałów programowych – sprzętów multimedialno-muzycznych do projektu
„Dolnośląskie Podwórka”(RPWP.09.02.01-02-0042/18-00) dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś
priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości
usług społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy
horyzontalne.
……….……………………….
miejscowość, data

………………………….………………………
własnoręczny podpis

Załącznik nr 5. do zapytania ofertowego nr 6/2020

Oświadczenie dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn

Oświadczam/nie oświadczam1, że przy realizacji zamówienia przez prawników
osób wysokość wynagrodzenia nie będzie uzależniona od posiadanej płci.
Przy realizacji zamówienia będzie zatrudnionych …….osób niepełnosprawnych

……….……………………….
miejscowość, data

1

Niepotrzebne skreślić

………………………….………………………
własnoręczny podpis

Załącznik nr 6. do Zapytania ofertowego nr 6/2020
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU /OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI / OSOBY
UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z realizacją Projektu pn.
Dolnośląskie Podwórka oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru
Wnioskodawcy RPO WD 2014-2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego mający
siedzibę przy ul. Mazowieckiej 17, 50-411 Wrocław. Natomiast w odniesieniu do zbioru
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych - w ramach zbioru Wnioskodawcy RPO WD
2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl; - w ramach zbioru Centralny system
teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa,
e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WD 2014-2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji RPO WD 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPO WD 2014-2020:
a) 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.);

b) 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.); c) 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.).
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) 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 1 Niepotrzebne skreślić. 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.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013r. 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.);
c) 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.); d) 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. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu
(nr
Projektu)
RPDS.09.02.01-02-0042/18,
w
szczególności
potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu archiwizacji
w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej –
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław oraz podmiotom, które na zlecenie
Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach DRPO
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach
Projektu. 8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania. 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY
PODPIS
PERSONELU
PROJEKTU/
OFERENTÓW,
UCZESTNIKÓW
KOMISJI
PRZETARGOWYCH/
WYKONAWCÓW/
OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W
RAMACH SL2014

Załącznik nr 7. do Zapytania ofertowego nr 6/2020

Oświadczenie braku powiązań z wykonawcami
Imię (imiona)....................................................................................................
Nazwisko

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

Stanowisko ………………………………………………………………………….

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji,
że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców,
poprzez:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

........................................................ dnia .. .. …. r.

(miejscowość)

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

(podpis)

