ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, tabliczek informacyjnych oraz opracowanie
projektu i wydruk ulotek w ramach projektu pn.:
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Szkołę Podstawową i Gimnazjum
Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny
ul. Słubicka 6/8
59-220 Legnica

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w formie zapytania ofertowego.
Postępowanie uwzględnia 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) – zwane dalej „RODO”.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętej Rodziny, ul. Słubicka 6/8, 59-220 Legnica.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu, określonym w art. 70 1 ustawy KC;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące
prawo;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zawartą umową
o dofinansowanie, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych
umową o dofinansowanie;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) 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;
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
8) 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.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, tabliczek
informacyjnych oraz opracowanie projektu i wydruk ulotek wraz z ich dostarczeniem
pod adres Zamawiającego, w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego
budynku na Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1
w Legnicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020:
1. Tablica pamiątkowa:
 format: A3,
 materiał: płyta z plexi, przeźroczysta, grubości 10 mm, cięta laserowo,
 pełny kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
 ilość: 1 szt.
Ostateczna forma tablicy oraz jej zawartość merytoryczna będzie uzgodniona
z Zamawiającym.
Przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów
RPO WD 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych w odniesieniu do tablic pamiątkowych zawarte w dokumentach
wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WD 2014-2020 pod
adresem www.rpodolnyslask/pl, w zakładce Realizuję projekt/Poznaj zasady
promowania projektu/Zasady dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 roku.
2. Ulotki
 format: A4 składana na 3 do DL,
 materiał: papier kreda błysk 130 g,
 zadruk: dwustronny, pełny kolor wydruku,
 nakład: 500 szt.
Ostateczna forma ulotek oraz ich zawartość merytoryczna będzie uzgodniona
z Zamawiającym.
Ulotka na ostatniej stronie powinna być oznaczona zestawem logo – znaki
Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, znakiem i herbem województwa
dolnośląskiego
z napisem „Dolny Śląsk” oraz dopiskiem „Publikacja wydana na zlecenie Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Legnicy, współfinansowana przez Unię
Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów
RPO WD 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie
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internetowej RPO WD 2014-2020 pod adresem www.rpodolnyslask/pl, w zakładce
Realizuję projekt/Poznaj zasady promowania projektu/Zasady dla umów
podpisanych do 31 grudnia 2017 roku.
3. Tabliczki informacyjne
 format: A4,
 materiał: płyta z plexi, przeźroczysta, grubości 10 mm, cięta laserowo,
 pełny kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
 ilość: 10 szt.
Ostateczna forma tabliczki oraz jej zawartość merytoryczna będzie uzgodniona
z Zamawiającym.
Tabliczka powinna być oznaczona zestawem logo – znaki Funduszy Europejskich,
Unii Europejskiej, znakiem i herbem województwa dolnośląskiego z napisem
„Dolny Śląsk” oraz dopiskiem „Zakup wyposażenia współfinansowany przez Unię
Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów
RPO WD 2014-2020 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie
internetowej RPO WD 2014-2020 pod adresem www.rpodolnyslask/pl, w zakładce
Realizuję projekt/Poznaj zasady promowania projektu/Zasady dla umów
podpisanych do 31 grudnia 2017 roku.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia do 15 marca 2019 r.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień,
b) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować
będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę
Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).
3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
VI. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym
z nim 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.
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru
oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie V i VI w
oparciu o następujące kryteria wyboru:
Ceny – 100%
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
C=

Najniższa cena ofertowa brutto
Cena brutto oferty

X 100 pkt

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych
w ofercie.
3. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie
zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy
pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może
zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną
pod względem punktowym ofertę.
4. Oferty skrajne, rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek nie będą
brane pod uwagę.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą - 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania
ofert.
IX. MIEJSCE TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej (skany oryginałów) na adres: ue@diecezja.legnica.pl
(w tytule maila proszę napisać: „druk - oferta”),
b) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Słubicka 6/8, 59-220
Legnica.
W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

28 lutego 2019 r.

do godz.

15:30

Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią przed terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie (paczce), opisanej tak, aby jednoznacznie nie dopuszczała jej
ujawnienia przed terminem otwarcia.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.swrodzina.legnica.pl
X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Anna Dubińska, wyłącznie drogą mailową: ue@diecezja.legnica.pl
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi
kosztów postępowania.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi
zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono załącznik Formularz ofertowy
Legnica, dnia 18 lutego 2019 r.

.............................................................
/podpis Zamawiającego/
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