
    
 

GMINA BEJSCE 

Bejsce 252,   28-512 Bejsce,   tel. 41 35 11 010,   fax. 41 35 11 010 w. 22,                     

e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl 

 

 
Znak: BIDR271.26.18             Bejsce 02-10-2018 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3. „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. 

Postępowanie nie podlega ustawie dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 

ustawy. 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA BEJSCE 

Bejsce 252, 28-512 Bejsce 

numer telefonu: 41 35 11 010, numer faksu: 41 35 11 010 w. 22 

e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl 

NIP: 6050053728; REGON: 291009952 

godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 

I. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WŚ 2014 – 2020: 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy Bejsce” 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej o 

wymiarach minimalnych 80 x 120 cm (tak aby zamieszczone napisy były czytelne), 

bez konstrukcji, do umieszczenia na ścianie budynku – sztuk 3. 



2. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie tablicy informacyjnej w ilości 3 szt. 

wg poniższych zaleceń zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-

promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 

3. Wykonanie zaprojektowanych tablic – po ich formalnej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

4. Dostawę i montaż tablic w miejscu realizacji inwestycji. 

Tablice informacyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

- nazwę beneficjenta – Gmina Bejsce; 

- tytuł projektu – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy Bejsce; 

- cel projektu – Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej; 

- zestaw logo – znaki FE i UE, logo województwa oraz barwy Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

- adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl 

III. Wymagania techniczne dla tablic: 

a) Wymiary: szerokość - 120 cm  wysokość - 80 cm, 

b) materiał – podkład z blachy ocynkowanej, lico tablicy wykonane w dowolnej 

technice zapewniające trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres 

minimum 5 lat.  

c) tablice powinny być dostarczone na teren Gminy Bejsce, w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego.  

d) montaż tablic odbywać się będzie na budynkach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, zgodnie z opisanymi wymaganiami, 

prześle do Zamawiającego projekt, celem jego akceptacji.  

IV. Termin realizacja zamówienia:  

Dostawę oraz montaż tablic, należy wykonać nie później niż do dnia 31.10.2018 r.  

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bejsce pisemnie / pocztą, kurierem, 

osobiście, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 11.10.2018 r do godz. 12.00.  

Fax: 41 35-11-010 w. 22, e-mail: ugbejsceinwestycje@interia.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu.  



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w terminie 

wyznaczonym na składanie ofert złożą ofertę w oparciu o załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy. 

Do oferty należy załączyć oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu                                  

z postępowania na podstawie powiązań osobowych i kapitałowych                                       

z Zamawiającym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

VII. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani 

wariantowych. 

3. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejscu po przecinku. 

4. Łączna cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) musi obejmować cały zakres 

zamówienia. 

5. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je 

przewiduje (np. koszty dojazdu). 

6. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony 

przez cały okres realizacji zamówienia. 

 
VIII. Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium: cena oferty – 

100%. 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.  

 
IX.   Osoba uprawnia do kontaktu i sposób kontaktu: 

Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: 

ugbejsceinwestycje@interia.pl). 

Osoba uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Zbigniew Anielski tel. 41 35-11-

010 w. 28. 

X. Informacje dodatkowe 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając 

stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest 

ogłoszenie. 



2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania ofertowego.   

3. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione  

bez podawania przyczyny. 

4. Informacje uzupełniające. 

W związku z regulacjami zawartymi 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), którego 

przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z 

dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa 

zamówień publicznych, Wójt Gminy Bejsce informuje. 

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 Gmina Bejsce 

reprezentowana przez Wójta Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tel. (41) 

3511- 010, faks: (41) 3511 – 010 w. 22, e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl 

• Inspektor Ochrony Danych kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl   

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego, 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

• 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, 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• 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: 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 

*** Wyjaśnienie:  

w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 

spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. 

 Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK, 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

 

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności: 

• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 



• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

 

 

Wójt Gminy Bejsce 

    Józef Zuwała 

 

 

 

 

XI. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie 
Załącznik nr 3 – projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


