
              
 

 

 

 

L.dz. SM/...................../2018                                                     Tomaszów Lub. 04.12.2018 r. 

 

Znak sprawy SM/18/2018 

 

 

 

 

 

 

                                                       Zaproszenie 
                                        do złożenia oferty  

 

na podstawie „Wewnętrznych Procedur Zawierania Umów w ramach dofinansowania z 

POIŚ 2014-2020”  zapraszamy do złożenia oferty w trybie pisemnego zapytania ofertowego  

 na:  

Wykonanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych, plakatów i naklejek 

 na promocję projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

     - wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych                  20 szt. 

     - wykonanie plakatów                                                            10 szt. 

     - wykonanie naklejek                                                           100 szt.                                                                        

 

 zgodnie z „KSIEGĄ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i 

znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”  Część 3 Wzory tablic i plakatów 

Wygląd tablic powinien odpowiadać wzorcowi graficznemu zamieszczonemu w wytycznych 

na stronie internetowej: 

 www.pois.gov.pl  oraz   www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.  

 

II. Specyfikacja techniczna zamówienia: 

          

1. Tablice informacyjno-pamiątkowe 20 szt. o wymiarach wys. 80 cm x szer. 120 cm , 

wykonane z jednego kawałka blachy aluminiowej, tworzywa sztucznego lub blachy 

stalowej odpowiednio zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi . Naklejona 

folia z nadrukiem powinna być nieodblaskowa, odporna na działanie promieni UV i 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja


              
 

 

innych warunków atmosferycznych, panujących na zewnątrz w okresie trwałości 

projektu.  

Tablica powinna być wyposażona  w trwałą konstrukcję ( np. rama stalowa ) i w dwa 

uchwyty umieszczone  w osi  pionowej, na odwrotnej stronie, służące do umocowania 

na rurze Ø 50.   

 

 

Tablica musi zawierać; 

- nazwę beneficjenta;  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski 

- tytuł projektu; 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej 

 wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

 w Tomaszowie Lubelskim” 

- cel projektu;  
„ Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 349 RLM 

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 

 którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 349 RLM” 

 

- zestaw logo – znak FE, barwy RP i znak UE 

              
 

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl   

 

2.    Plakaty 10 szt. format A3 wydrukowane na arkuszu papieru lub na innym 

      trwalszym tworzywie. Może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków 

      reklamowych itp.  

                   Plakat należy odpowiednio zabezpieczyć, tak by przez cały czas eksploatacji 

                   wyglądał  estetycznie. 

 

                    Plakat musi zawierać: 

             - nazwę beneficjenta;  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski 

- tytuł projektu; 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej 

 wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

 w Tomaszowie Lubelskim” 

- cel projektu;  
„ Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 349 RLM 

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 

 którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 349 RLM” 

 

 

 

             - wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt; 6 482 119,82 zł.(netto) 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


              
 

 

 

 

             - zestaw logo – znak FE, barwy RP i znak UE, 

              
 

                  - adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

 

           3.Naklejki szt. 100  o wymiarach wys. 6 cm x szer. 6,5 cm wykonane na folii 

                  samoprzylepnej z białym tłem i zestawem logo – znak FE, barwy RP i znak UE w   

                  układzie pionowym. 

 

 

III. Opis sposobu przygotowania oraz miejsce złożenia oferty: 

 

1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 

i podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych  

– załącznik nr 2. 

2.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa zamawiającego tj:                 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.  

ul. Lwowska 37a w sekretariacie pokój nr 101 w zaklejonej kopercie z opisaną 

treścią: 

Promocja projektu na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-

ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

w Tomaszowie Lubelskim” 

 

       3.  Termin składania ofert do dnia 14.12.2018 r. godz. 1100    

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r o godz. 1115 w siedzibie Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. pok. nr 7. 

 

 IV.   Termin wykonania 

 

1. Na zadania już zrealizowane tablice należy dostarczyć do dnia 31.12.2018 r. a tablice 

na zadania które będą realizowane mogą być dostarczane sukcesywnie   z chwilą 

rozpoczęcia   robót na poszczególnych ulicach, lub jednorazowo z chwilą rozpoczęcia  

robót budowlanych. Szczegółowy termin dostaw zawarty będzie w umowie. 

 

 V. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty za wykonanie usługi należy określić w formie ryczałtu, łącznie z 

podatkiem VAT w obowiązującej wysokości. 

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4. Kryterium oceny oferty jest – cena 100% 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


              
 

 

 VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy 

1. W terminie  3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej zostanie   

             podpisana umowa z Wykonawcą zamówienia. 

 

 VII. Osoba do kontaktu 

1. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z dostawcą jest: 

Wiesław Sidorowicz tel. 605 559 585 

 

 VIII  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zastosowanie mają  

          postanowienia Wewnętrznych Procedur   Zawierania Umów w ramach dofinansowania 

          z POIŚ 2014-2020. 

 

 

 

Załącznik:  

1. Formularz ofertowy 

2. Klauzula informacyjna dotycząca 

Ochrony danych osobowych 

3.   Projekt umowy      

 

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

                                                                                                                                    ( podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

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

 ( nazwa Wykonawcy) 

 

   OFERTA 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .................... dotyczące zamówienia  realizowanego 

wg Wewnętrznych Procedur Zawierania Umów w ramach dofinansowania z POIŚ 2014-2020    

na promocje projektu nazadanie: 

 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej  

wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

niniejszym składam/y ofertę następującej treści: 

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .................... zł 

   obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł 

   cena brutto .................... zł 

   (słownie ........................................................................................................................) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

4. Termin realizacji zamówienia .......................... 

5. Okres gwarancji ................................ 

6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

7. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez .................... dni. 

 

 

Załączniki: 

 

1. .................... 

2. .................... 

3. .................... 

4. .................... 

 

 

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

                                                                                   (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 



              
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       Załącznik nr 2 

 Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w 

celach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przeprowadzenia wyboru wykonawcy. 

Podpis osoby składającej oświadczenie  

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 Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  22-600 Tomaszów Lubelski,  tel. (84) 664 24 61, 

fax. (84) 664 51 01, mail: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl 

W Przedsiębirstwie, został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szymon 

Skorniewski  . 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu przeprowadzenia wyboru wykonawcy w ramach wszczętego postępowania 

w trybie zapytania ofertowego na promocję projektu na zadanie: 

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej  

wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lub” 

 

 

1. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 1, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy jak również osoby trzecie w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych 

realizowanych przez Administratora.  



              
 

 

2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Na podstawie art. 21 RODO ma Pani/Pan prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

6 ust. 1 lit. c RODO. 

 4. Przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych,  prawo żądania 

  sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

  informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

  zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

  momencie, o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o prawo  

  wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu 

  na Pani/Pana szczególną sytuacje — w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na  

  podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, 

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

  swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

  tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, o prawo 

  wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

   na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 

   prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

   zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

   z obowiązującym prawem. 

6.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

   której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

   charakter dobrowolny. 

   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

   przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej : 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi 

prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych 

osobowych — w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi 

wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 

Data ……………………… 

Podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 


