Łódź, dnia 23.07.2018 r.
”PRETENDER” Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173 lokal 102, 90-447 Łódź
mail: wnioski@pretender.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LUB/2018
W związku z realizacją projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla
mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17, zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3. Upowszechnienie kształcenia
ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020, ”PRETENDER” Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty w zakresie zapewnienia
podręczników do zajęć TIK, na poziomie A lub B lub C.
I. ZAMAWIAJĄCY
”PRETENDER” Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173 lokal 102, 90-447 Łódź
NIP : 728-262-55-87
REGON: 101301278
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania
Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku
określonego w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji
informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B
lub C - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu
certyfikującego w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla
mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17, realizowanego przez Zamawiającego na
terenie województwa lubuskiego.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zapewnienie podręczników do zajęć TIK, zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital
Competence Framework, na wskazanym poziomie spośród A/B/C, w zależności od poziomu kompetencji
Uczestników Projektu, zdiagnozowanych na etapie rekrutacji do Projektu.
2. Szczegółowy opis: podręcznik do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych
Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C - w wymiarze 120 godzin
lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. Podręczniki muszą
być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek.

3. Termin realizacji zamówienia: sierpień 2018 - czerwiec 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przesunięcia okresu realizacji zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV: 22110000-4 Drukowane książki).
5. Doręczenie podręczników odbędzie pod wskazany adres przez Zamawiającego na terenie województwa
lubuskiego, każdorazowo na koszt własny Wykonawcy.
6. Zamówienia, a co za tym idzie zakup i dostawa, odbywać się będą etapowo, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podręczniki pod adres wskazany przez
Zamawiającego na terenie województwa lubuskiego.
7. Po stronie Wykonawcy należy właściwe oznakowanie (np. poprzez naklejki) poszczególnymi logotypami,
podręcznika dla każdego z Uczestników zgodnie z wytycznymi, publikowanymi na stronie
http://rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki
organizacyjne nie będące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby prawne.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniających łącznie następujące warunki
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Potencjał finansowy:
Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będzie stanowiło przedłożone przez
Wykonawcę razem z Formularzem ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 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.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
3. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania (dokładny opis w punkcie V
„Wykluczenia” poniżej).
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
4. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W związku z powyższym należy przedłożyć wraz z ofertą poświadczone za zgodność z oryginałem:
 aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w
opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty);



aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością
podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty).

Weryfikacja spełniania warunku: przedłożone zaświadczenia przez Wykonawcę poświadczone za zgodność
z oryginałem.
V. WYKLUCZENIA
W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które należą do kategorii Wykonawców wykluczonych
z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Osób fizycznych lub wykonawców, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki
partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo
urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f)

Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące
kryteria:
1. Cena - max 60 pkt. - waga 60 %;
2. Gotowość do realizacji zamówienia – max. 40 pkt. – waga 40%.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów:
1. Kryterium „Cena” – max. 60 pkt., ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego
wzoru: (najniższa łączna wartość oferty brutto/łączna wartość oferty ocenianej brutto) x 100 x 60%
W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług, koszt
dostarczenia podręczników na adres wskazany przez Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot

zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą
liczbę punktów. Wartość liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowił przedłożony przez Wykonawcę
Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” – max. 40 pkt. – oznacza, okres liczony w dniach roboczych
pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji
przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 8 dni
roboczych.
Ofertą najkorzystniejszą w ramach zamówienia będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach
roboczych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji
przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie
okres 8 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji
zamówienia najpóźniej na 8 dni roboczych przed tym terminem). Zamawiający informuje, że najdłuższy
dopuszczalny okres gotowości to 8 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się,
że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym dopuszczalnym terminie – 8 dni (roboczych).
Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 8 dni
roboczych. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 8 dni podlegać będą odrzuceniu jako
niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną
w wysokości 10 % wartości brutto danego zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Liczba punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w ramach zamówienia
zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba dni
roboczych
wskazana
w ofercie

8

7

6

5

4

3

2

1

Przyznane
punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” w ramach
zamówienia: 40 pkt.
Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę
wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 3 do Zapytania
Ofertowego - Oświadczenie o Gotowości do realizacji zamówienia.
Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdego
z kryteriów: Cena + Gotowość do realizacji zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Oferenta stanowiąca
sumę punktów otrzymanych łącznie ze wszystkich kryteriów.

VII. ODRZUCENIE OFERTY
1.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2.

Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za
realizację przedmiotu zamówienia: jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego
terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3.

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony
prawnej.

4.

Decyzja Zmawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VIII. SPOSÓB PPRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona
na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
2.

Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty:
a)
Formularz oświadczeń o braku powiązań, stanowiący integralną część zapytania ofertowego
(Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
b)
Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia, stanowiące integralną część zapytania
ofertowego (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania);
c)
Aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia
oferty), kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”;
d)
Aktualne na czas składania oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością
podatków (nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia ofert), kopia potwierdzona „za zgodność z
oryginałem”.

3. Oferent składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w tym pkt. 4 poniżej - w formacie PDF.
4. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte/złączone, zaś oferta podpisana przez
Wykonawcę.
5. Oferty powinny zostać dostarczone:

a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:

”Pretender” Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lokal 102, 90-447 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Oferta
– podręczniki do zajęć TIK - RPLB.08.03.00-08-0005/17”
lub
b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail:
wnioski@pretender.pl - w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta – podręczniki do zajęć TIK RPLB.08.03.00-08-0005/17”
Termin złożenia oferty: 30.07.2018 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W
przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym: tel.: 606 381 467
lub e-mail : wnioski@pretender.pl
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Dokładne miejsce i termin dostarczenia kompletów na danych poziom i język zostanie ustalony z
Zamawiającym, zgodnie z zadeklarowaną przez Wykonawcę gotowością do realizacji zamówienia, wskazaną
przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania takich zmian w drodze aneksu do umowy.
3. Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za zrealizowane zamówienia uzależniona jest od posiadania przez
Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących z
dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za
zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń.
4. Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert.
6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu,
zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 30% wartości zamówienia określonego w umowie

zawartej z Wykonawcą, na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych zamówień realizowanych w
ramach przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in.
następujące zapisy:
-

w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca
zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia (dla danej,
wskazanej grupy), za każdy dzień roboczy opóźnienia,

- w przypadku nieoznaczenia lub niewłaściwego oznakowania podręczników Uczestników zgodnie z pkt. III,
Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości do 100% wartości danego zamówienia
proporcjonalnie do ilości nieoznakowanych lub błędnie oznakowanych podręczników (dla danej, wskazanej
grupy),
- przewidujące karę umowną do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020,
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
- zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych (odszkodowanie uzupełniające);
- zastrzegające możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, opóźnienia, w realizacji przedmiotu umowy.
10. Zamawiający informuje, że płatność uzależniona będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
11. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania wykonawcy zaliczek w trakcie realizacji zamówienia,
uzależnionych m.in. od postępu i prawidłowości realizacji zamówienia. Jednakże w każdym przypadku decyzja o
wypłacie zaliczek należy wyłącznie do Zamawiającego.
12.Zamawiający informuje, a Oferent, który składa ofertę akceptuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą
się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od
terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania projektu);
c) Ostatecznej wartości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania proporcji w zakresie zakupionych podręczników na
danym poziomie spośród A/B/C w przedmiocie zamówienia do faktycznej liczby rekrutowanych grup na dany
poziom zaawansowania.
Warunkiem dokonania zmian wskazanych w punkcie X ustęp 12 pkt. a - c jest przekazane drogą e-mail przez
Zamawiającego informacji do Wykonawcy o planowanych zmianach. Adresy e-mail do kontaktów między
Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną ujęte w umowie na wykonanie usługi.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie ”PRETENDER” Adrian Wronka, ul. Piotrkowska
173, lokal 102, 90 – 447 Łódź.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:
a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego dostarczenia podręczników do zajęć TIK dla
uczestników projektu: „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców
województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17;
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia
11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
a w przypadku wyboru oferty:
c) w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres pięciu lat począwszy od dnia zakończenia
okresu realizacji projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą.
5. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem
oferty za nieważną.
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia

