
 

 

w ramach projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej

program potraumatycznej aktywizacji 

dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014

6„Integracja”, Działanie 6.1 „Aktywna i

zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zwanego dalej Projektem

na potrzeby Poradni na Starcie

 

1. ZAMAWIAJĄCY : 

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO

ul. Śląska 53A/406, 81-304 Gdynia, NIP 589

 

Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, przepisów dotyczących 

osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w 

szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach 

dołączonych do oferty. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie prowadzone jest

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014

wartości szacunkowej niższej niż kwota określona w art. 4 pkt

Prawo zamówień publicznych (t

przekraczającej 50 tyś. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

3. CEL I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Sopot, 12 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 10/2019 

 

ramach projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej

potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku o 

dofinansowanie Projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

„Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

zwanego dalej Projektem na: 

wynajem powierzchni biurowych 

na potrzeby Poradni na Starcie i punktu konsultacyjnego w/w Projektu.

STOWARZYSZENIE POMORSKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-PRAWNE INTERIOS 

304 Gdynia, NIP 589-201-25-34, KRS 0000482895 

Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, przepisów dotyczących 

osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w 

szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

cunkowej niższej niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zmian.), a jednocześnie 

przekraczającej 50 tyś. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT). 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

12 czerwca 2019 roku 

 

ramach projektu pn. „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy 

określonego we wniosku o 

realizowanego w ramach Regionalnego 

2020, Oś priorytetowa 

Aktywizacja społeczno- 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

w/w Projektu. 

 

Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w 

szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach 

godnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

2020” dla zamówień o 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

z póź. zmian.), a jednocześnie 



 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

funkcjonowania Poradni na Starcie

Pomocy Psychotraumatologicznej 

społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014

2) Oznaczenie kodów CPV:

- kod CPV: 70220000-9 

  nazwa kodu CPV: usługi 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

funkcjonowania Poradni na Starcie

W/w lokal winien znajdować się na terenie miasta Sopot woj. 

bliskiej odległości od środka komunikacji 

będącego przedmiotem niniejszego zapytania powinna 

użytkowej. Lokal biurowy powinien znajdować się na jednym piętrze i składać się co najmniej z:

• dwóch sal konferencyjnych  min 

• pomieszczenia biurowego

• pomieszczenia gospodarczego min. 2 m2

• sekretariatu min. 17 m2,

• holu na potrzeby poczekalni

• dwóch toalet po min 2 m2

• kuchni / pomieszczenia socjalnego

W przypadku gdy oferowane pomieszczenia

budynek winien być wyposażony w windę

lokal. 

W przypadku gdy oferowany lokal znajduje się na dolnej kondygnacji (parter) wymagane jest aby 

wyposażony był w alarm lub rolety antywłamaniowe

Lokal winien spełniać wszystkie 

oświetlenie dzienne i sztuczne, ogrzewanie, wentylacj

wykonywania w lokalu pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Lokal musi być przystosowany do prowadzenia w nim pracy biurowej

wyposażenie w łącza teleinformatyczne (min. sieć internetowa).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

funkcjonowania Poradni na Starcie i Punktu Konsultacyjnego Projektu „Pomorskie Centrum 

Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatyc

zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

: 

azwa kodu CPV: usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

arcie i Punktu Konsultacyjnego, prowadzonej w ramach w/w Projektu.

W/w lokal winien znajdować się na terenie miasta Sopot woj. pomorskie i być zlokalizowany 

środka komunikacji publicznej (ZKM, SKM, PKP). Powierzchnia użytkowa lokalu, 

będącego przedmiotem niniejszego zapytania powinna wynosić od 115 m2 do 130 m2 powierzchni 

użytkowej. Lokal biurowy powinien znajdować się na jednym piętrze i składać się co najmniej z:

wóch sal konferencyjnych  min 17m2 każda, 

ego/gabinetu min. 8 m2, 

pomieszczenia gospodarczego min. 2 m2 

, 

olu na potrzeby poczekalni, 

po min 2 m2, 

uchni / pomieszczenia socjalnego min. 10 m2. 

pomieszczenia znajdować się będą na kondygnacji wyższej niż parter

budynek winien być wyposażony w windę dojeżdżającą do piętra, na którym znajduje się

lokal znajduje się na dolnej kondygnacji (parter) wymagane jest aby 

rolety antywłamaniowe lub monitoring. 

Lokal winien spełniać wszystkie wymogi BHP i PPOŻ (zgodnie z przepisami prawa

oświetlenie dzienne i sztuczne, ogrzewanie, wentylację, odpowiednią wysokość –

wykonywania w lokalu pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

sowany do prowadzenia w nim pracy biurowej w szczególności poprzez 

wyposażenie w łącza teleinformatyczne (min. sieć internetowa). 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

Projektu „Pomorskie Centrum 

Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji 

zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu lokalu biurowego na potrzeby 

, prowadzonej w ramach w/w Projektu. 

i być zlokalizowany w 

Powierzchnia użytkowa lokalu, 

5 m2 do 130 m2 powierzchni 

użytkowej. Lokal biurowy powinien znajdować się na jednym piętrze i składać się co najmniej z: 

znajdować się będą na kondygnacji wyższej niż parter, 

piętra, na którym znajduje się oferowany 

lokal znajduje się na dolnej kondygnacji (parter) wymagane jest aby 

wymogi BHP i PPOŻ (zgodnie z przepisami prawa), posiadać: 

– również pod kątem 

wykonywania w lokalu pracy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

w szczególności poprzez 



 

Ogrzewanie winno być miejskie lub gazowe. Zamawiający nie dopuszcza 

piecem na węgiel, koks, ekogrosze

Lokal winien być odświeżony (świeżo pomalowane ściany i sufity, w

jeżeli występuje), z zamontowanymi do każdego pomieszczenia drzwiami zamykanymi na klucz wraz z 

kompletem kluczy. Łazienki winn

pomieszczenie socjalne winno być wyposażone w min. zlew, baterie

pomieszczeniu zamontowane oświetlenie 

możliwości oświetlenia bez opraw.

wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, grzewcza, alarmowa (jeśli występuje) były sprawne.

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedstawicielom Zamawiającego lokal, którego najem 

stanowi przedmiot oferty, celem dokonania jego oględzin pod kątem spełnienia warunków opisanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający powinien mieć zagwarantowany 

tygodniu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość współdzielenia

nie dopuszcza możliwości wspóln

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA  

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

a) akceptują treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, bez zastrzeżeń 

jest uważane  za akceptację treści zapytania, 

b) oferta Wykonawcy sporząd

będzie miesięczną cenę netto i brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres 

realizacji zamówienia. Cena najmu wskazana w ofercie musi obejmować wszelkie opłaty 

związane z użytkowaniem 

ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych

nieruchomości, koszty eksploatacji ewentualnej powierzchni wspólnej,

technicznych budynku, komi

instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku, koszty administracyjne, 

porządku ciągów komunikacyjnych i terenu wokół budynku

bieżącym użytkowaniem

ustalanych dla lokalu w oparciu o indywidualne urządzenia pomiarowe

c) posiadają tytuł prawny do 

Ogrzewanie winno być miejskie lub gazowe. Zamawiający nie dopuszcza aby lokal był ogrzewany

piecem na węgiel, koks, ekogroszek  itp. 

(świeżo pomalowane ściany i sufity, wyprana wykładzin

, z zamontowanymi do każdego pomieszczenia drzwiami zamykanymi na klucz wraz z 

kompletem kluczy. Łazienki winny być wyposażone w min. sedes, umywalkę z baterią, kuchnia / 

być wyposażone w min. zlew, baterie oraz min. 2 

oświetlenie musi posiadać oprawy. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości oświetlenia bez opraw. Zamawiający wymaga, aby wszystkie instalacje tj. elektryczna, 

kanalizacyjna, wentylacyjna, grzewcza, alarmowa (jeśli występuje) były sprawne.

zobowiązuje się udostępnić przedstawicielom Zamawiającego lokal, którego najem 

oferty, celem dokonania jego oględzin pod kątem spełnienia warunków opisanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

zagwarantowany całodobowy dostęp do pomieszczeń przez 7 dni w 

Zamawiający dopuszcza możliwość współdzielenia kondygnacji z inną firmą/instytucją

wspólnego dostępu do toalet i kuchni/pomieszczenia socjalnego.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

akceptują treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, bez zastrzeżeń 

jest uważane  za akceptację treści zapytania,  

oferta Wykonawcy sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zawierać 

będzie miesięczną cenę netto i brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres 

realizacji zamówienia. Cena najmu wskazana w ofercie musi obejmować wszelkie opłaty 

związane z użytkowaniem lokalu, którego najem jest przedmiotem oferty (między innymi: 

ubezpieczenie budynku od zdarzeń losowych wraz ze stałymi elementami lokalu

koszty eksploatacji ewentualnej powierzchni wspólnej,

technicznych budynku, kominiarskich, gaśnic, instalacji elektrycznej i konserwacji urządzeń i 

instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku, koszty administracyjne, 

porządku ciągów komunikacyjnych i terenu wokół budynku) za wyjątkiem opłat związanych z 

waniem (takich jak woda, ścieki , energia elektryczna

ustalanych dla lokalu w oparciu o indywidualne urządzenia pomiarowe oraz wywóz śmieci

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością będącą przedmiotem oferty

aby lokal był ogrzewany 

wykładzina podłogowa – 

, z zamontowanymi do każdego pomieszczenia drzwiami zamykanymi na klucz wraz z 

es, umywalkę z baterią, kuchnia / 

min. 2  szafki. W każdym 

. Zamawiający nie dopuszcza 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie instalacje tj. elektryczna, 

kanalizacyjna, wentylacyjna, grzewcza, alarmowa (jeśli występuje) były sprawne. 

zobowiązuje się udostępnić przedstawicielom Zamawiającego lokal, którego najem 

oferty, celem dokonania jego oględzin pod kątem spełnienia warunków opisanych 

ałodobowy dostęp do pomieszczeń przez 7 dni w 

kondygnacji z inną firmą/instytucją. Zamawiający 

do toalet i kuchni/pomieszczenia socjalnego. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

akceptują treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, bez zastrzeżeń – złożenie oferty 

zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zawierać 

będzie miesięczną cenę netto i brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres 

realizacji zamówienia. Cena najmu wskazana w ofercie musi obejmować wszelkie opłaty 

lokalu, którego najem jest przedmiotem oferty (między innymi: 

wraz ze stałymi elementami lokalu, podatku od 

koszty eksploatacji ewentualnej powierzchni wspólnej, przeglądów 

niarskich, gaśnic, instalacji elektrycznej i konserwacji urządzeń i 

instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku, koszty administracyjne, utrzymanie 

za wyjątkiem opłat związanych z 

energia elektryczna, ogrzewanie), 

oraz wywóz śmieci, 

ą będącą przedmiotem oferty, 



 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

niniejszego zamówienia,

e) nie są objęci postępowanie

f) Wykonawca nie jest powiązan

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury w

polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym.

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 

przedłoży; 

• kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną 

• oświadczenie według wzoru stanowiącego 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym 

punkcie na zasadzie spełnia 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki wy

 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPISEM 

SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację

niniejszego zamówienia, 

objęci postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym, 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym. 

a, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 

kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną do lokalu, 

oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym 

punkcie na zasadzie spełnia – nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki wymienione wyżej. 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPISEM 

SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

wyłącznie oferty nieodrzucone. 

prawidłową realizację  

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

yboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

a, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca 

do niniejszego zapytania. 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym 

nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ OPISEM 

SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.  



 

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- cena brutto 70% 

- metraż powierzchni użytkowej 

- odległość lokalu od najbliższych

2)Znaczenie poszczególnych kryteriów

a) kryterium cena: 

- cena oferty musi być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia,

wszystkie koszty, 

- oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny brutto przedstawionej 

przez Wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,

- cena (brutto) = cena netto + podatek VAT,

- cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie i 

przecinku w górę, 

- oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną 

- rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

- ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

ilość punktów cena  brutto oferty najtańszej 

za kryterium =          --------------------------------

cena                                 cena 

 

b) kryterium metraż powierzchni użytkowej

- metraż powierzchni użytkowej 

słownie w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku,

 - oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najwyższego metrażu przedstawionego 

przez Wykonawcę niepodlegającego odrzuceniu,

- oferta z największym metrażem o

- ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

ilość punktów                   powierzchnia lokalu

 

za kryterium  =           -------------------------------------

 

 metraż powierzchni                 największa

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 oferowanego lokalu 10% 

najbliższych środków komunikacji publicznej 20% 

Znaczenie poszczególnych kryteriów: 

być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia,

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny brutto przedstawionej 

przez Wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu, 

cena (brutto) = cena netto + podatek VAT, 

być podana cyfrowo i słownie i musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po 

oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną możliwą ilość punktów, 

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,

ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

brutto oferty najtańszej  

-------------------------------------     x 100 pkt.  x 70% 

cena brutto oferty ocenianej  

powierzchni użytkowej oferowanego lokalu: 

powierzchni użytkowej oferowanego lokalu musi być przedstawiony w m2, cyfrowo i 

słownie w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, 

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najwyższego metrażu przedstawionego 

niepodlegającego odrzuceniu, 

metrażem otrzyma maksymalną możliwą ilość punktów, 

ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

powierzchnia lokalu oferty ocenianej 

----------------------------------------------------    x 100 pkt.  x 10%

największa zaoferowana powierzchnia lokalu 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

być przedstawiona w odniesieniu do całości zamówienia, musi obejmować 

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny brutto przedstawionej 

być zaokrąglona do dwóch miejsc po 

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 

musi być przedstawiony w m2, cyfrowo i 

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najwyższego metrażu przedstawionego 

x 10% 



 

użytkowej                  spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

 

c) kryterium odległość lokalu od środków komunikacji publicznej

- odległość najbliższego środka komunikacji publicznej (ZKM, PKP

najprostszy możliwy do przejścia dla pieszego sposób

wyznacz trasę najkrótszą dla pieszego),

 - oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najmniejszej odległości lokalu 

komunikacji publicznej przedstawionego przez Wykonawc

- oferta z najmniejszą odległością

- odległość musi być podana cyfrowo i słownie w

- ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

 

     najmniejsza  odległość

                        

ilość punktów za 

kryterium odległość lokalu =          

pkt  x 20% 

od środków komunikacji   

publicznej    

 

� Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 punktów. Liczba punktów wynikająca z działań 

matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 

� za najkorzystniejszą zostan

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą ilość punktów,

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

� jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z ceną niższą,

� Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w wypadku, gdy

zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiając

zamówienia. 

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

kryterium odległość lokalu od środków komunikacji publicznej: 

odległość najbliższego środka komunikacji publicznej (ZKM, PKP, SKM) od lokalu

możliwy do przejścia dla pieszego sposób (liczonej według Google Maps w ustawieniu 

wyznacz trasę najkrótszą dla pieszego), 

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najmniejszej odległości lokalu 

publicznej przedstawionego przez Wykonawcę niepodlegającego odrzuceniu

z najmniejszą odległością otrzyma maksymalną możliwą ilość punktów, 

cyfrowo i słownie w metrach w zaokrągleniu do jednej jednostki

ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

najmniejsza  odległość lokalu od śr. kom. publ. 

 spośród ofert nie odrzuconych 

=          -----------------------------------------------------     

 odległość lokalu od śr. kom. publ 

  oferty ocenianej 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 punktów. Liczba punktów wynikająca z działań 

matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w górę,

zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, któr

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą ilość punktów,

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów, 

jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z ceną niższą, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w wypadku, gdy

zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

ERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

) od lokalu liczona w 

(liczonej według Google Maps w ustawieniu 

oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najmniejszej odległości lokalu od środka 

niepodlegającego odrzuceniu, 

jednej jednostki, 

                          x 100 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 punktów. Liczba punktów wynikająca z działań 

w górę, 

odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą ilość punktów, oferty 

jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w wypadku, gdy 

y może przeznaczyć na realizację 



 

1) Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 

godziny 13.00 w jeden z wymienionych poniżej sposobów

 drogą elektroniczną na adres e

odbioru, temat: „Wynajem powierzchni biurowych na potrzeby Poradni na Starcie

Konsultacyjnego, nr zapytania ofertowego 

Zachowanie terminu złożenia oferty ustala się na podstawie dowodu transmisji  danych na 

ww. adres e-mail, niezależnie od potwierdzenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 

81-703 Sopot. Koperta powinna być opatrzona opisem

potrzeby Poradni na Starcie

UWAGA! OFERTY MUSZĄ BYĆ DORĘCZONE DO WW. TERMINU (decyduje data wpływu

pełne ryzyko niedoręczenia w terminie spoczywa na Wykonawcy)

 osobiście na adres Zamawiającego:

Koperta powinna być opatrzona opisem

Poradni na Starcie i Punktu 

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie otwarcia ofert. 

złożenia oferty uznana zostanie data doręczenia oferty do Zamawiaj

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Godziny pracy Biura Projektu: 

• poniedziałek w godzinach od

• wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00 

• środa w godzinach od 8.00 do 18.00

• czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

• piątek w godzinach od 8.00 do 14.00

• sobota, niedziela: nieczynne.

 

UWAGA! Ofertę dostarczoną drogą pocztową/ kurierem lub osobiście, należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert

 

2) Przewidywany termin otwarcia ofert:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2019 r.

z wymienionych poniżej sposobów: 

drogą elektroniczną na adres e- mail: poradnia@interios.org.pl (UWAGA!) za potwierdzeniem 

ynajem powierzchni biurowych na potrzeby Poradni na Starcie

, nr zapytania ofertowego 10/2019” 

Zachowanie terminu złożenia oferty ustala się na podstawie dowodu transmisji  danych na 

mail, niezależnie od potwierdzenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Biuro Projektu, ul. Niepodległości 728, 

operta powinna być opatrzona opisem: „Wynajem powierzchni biurowych na 

potrzeby Poradni na Starcie i Punktu Konsultacyjnego, nr zapytania ofertowe

UWAGA! OFERTY MUSZĄ BYĆ DORĘCZONE DO WW. TERMINU (decyduje data wpływu

pełne ryzyko niedoręczenia w terminie spoczywa na Wykonawcy)

osobiście na adres Zamawiającego: Biuro Projektu, ul. Niepodległości 728, 81

opatrzona opisem: „wynajem powierzchni biurowych na potrzeby 

unktu Konsultacyjnego, nr zapytania ofertowego 10

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie otwarcia ofert. 

złożenia oferty uznana zostanie data doręczenia oferty do Zamawiającego. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

poniedziałek w godzinach od8.00 do 16.00 

8.00 do 16.00  

8.00 do 18.00 

8.00 do 16.00 

8.00 do 14.00 

obota, niedziela: nieczynne. 

Ofertę dostarczoną drogą pocztową/ kurierem lub osobiście, należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

ej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2) Przewidywany termin otwarcia ofert: 

.06.2019 r. włącznie do 

(UWAGA!) za potwierdzeniem 

ynajem powierzchni biurowych na potrzeby Poradni na Starcie i Punktu 

Zachowanie terminu złożenia oferty ustala się na podstawie dowodu transmisji  danych na 

mail, niezależnie od potwierdzenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

Biuro Projektu, ul. Niepodległości 728, 

ynajem powierzchni biurowych na 

, nr zapytania ofertowego 10/2019” 

UWAGA! OFERTY MUSZĄ BYĆ DORĘCZONE DO WW. TERMINU (decyduje data wpływu - 

pełne ryzyko niedoręczenia w terminie spoczywa na Wykonawcy) 

Biuro Projektu, ul. Niepodległości 728, 81-703 Sopot. 

„wynajem powierzchni biurowych na potrzeby 

10/2019”. 

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie otwarcia ofert. Za datę 

Ofertę dostarczoną drogą pocztową/ kurierem lub osobiście, należy złożyć w zamkniętej 

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 



 

Oferty zostaną otwarte w dniu 24.06.2019

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) ofertę, należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim według 

oferty stanowiącej Załącznik nr 1 

2) oferta musi być opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

pełnomocnika,  należy złożyć stosowne  pełnomocnictwo,

3) W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej 

prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnego 

potwierdzenia. 

4) oferty nie spełniające wymogów określonych przez

zostaną  odrzucone, 

5) oferta musi być trwale zespolona lub w przypadku złożenia oferty elektronicznie 

wątpliwości co do jej całości

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

7) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w żadnej z części 

zamówienia, 

8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

9) ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast 

dokumenty sporządzone w języ

wraz z tłumaczeniem na język polski

 

8. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1) oferta sporządzona na formularzu stanowiącym 

ofertowego, 

2) do oferty, należy dołączyć 

dysponowania oferowanych powierzchni w nieruchomości,

3) kopie / skan rzutu pomieszczeń w ramach którego funkcjonować ma 

Konsultacyjny, 

4) mapę w skali położenia lokalu względem 

z zaznaczoną odległością, 

5) jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej o

24.06.2019 o godz. 10.30. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

ofertę, należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim według załączonych wzorów:  

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

oferta musi być opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy – w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez 

złożyć stosowne  pełnomocnictwo, 

W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej 

prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnego 

oferty nie spełniające wymogów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

oferta musi być trwale zespolona lub w przypadku złożenia oferty elektronicznie 

wątpliwości co do jej całości, 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w żadnej z części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast 

dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć 

wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

oferta sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

o oferty, należy dołączyć kopie / skan dokumentu potwierdzającego prawo do 

dysponowania oferowanych powierzchni w nieruchomości, 

kopie / skan rzutu pomieszczeń w ramach którego funkcjonować ma w

mapę w skali położenia lokalu względem najbliższego przystanku komunikacji publicznej wraz 

 

jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, 

załączonych wzorów:  

oferta musi być opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez 

W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej 

prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnego 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

oferta musi być trwale zespolona lub w przypadku złożenia oferty elektronicznie – nie budzić 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w żadnej z części 

ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast 

ku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć 

niniejszego zapytania 

kopie / skan dokumentu potwierdzającego prawo do 

w/w Poradnia i Punkt 

komunikacji publicznej wraz 

jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty 



 

6) aktualny wydruk internetowy o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (CEIDG//KRS 

działalność gospodarczą.

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy pod rygorem odrzucenia 

oferty.  

Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i podpisane. 

 

9. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

 

10. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY ORAZ OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w przypadk

- gdy, w wynajmowanych pomieszczeniach temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza i na 

pisemne wezwanie Zamawiającego

temperatury do wymaganego min. 18 stopni Celsjusza

opóźnienia w wykonaniu wezwania.

- Najemca zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych

Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

wobec łączącej Strony więzi praw

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

Stronie. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skażenia)

 

2) Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, 

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty 

usług według obowiązującej stawki.

aktualny wydruk internetowy o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (CEIDG//KRS – dotyczy prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy pod rygorem odrzucenia 

Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

realizacji zamówienia: od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY ORAZ OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcą a Zamawiającym będzie przewidywać kary umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w przypadku: 

, w wynajmowanych pomieszczeniach temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza i na 

Zamawiającego Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego nie spowoduje

temperatury do wymaganego min. 18 stopni Celsjusza, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu wezwania. 

Najemca zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych. 

Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,

promieniowanie lub skażenia). 

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, 

Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnej z należnym podat

usług według obowiązującej stawki. 

aktualny wydruk internetowy o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

dotyczy prowadzących 

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy pod rygorem odrzucenia 

Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY ORAZ OKREŚLENIE ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

będzie przewidywać kary umowne. 

, w wynajmowanych pomieszczeniach temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza i na 

nie spowoduje wzrostu 

, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

Najemca zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli powstałe 

Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

nej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, 

podatkiem od  towarów i 



 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy

mogły nastąpić w przypadkach:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej;

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jedn

e) w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę.

4) Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą 

mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia 

Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy.

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

okolicznościach. 

 

11. FORMA ROZLICZENIA 

1) Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto i netto w złotych polskich (PLN) za 

miesiąc. Łączna cena ofertowa brutto i netto musi uwzględniać wszystkie 

4 b)koszty . 

2) Zamawiający podpisze z Wykonawc

zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

3) Wynagrodzenie płatne będzie 

Wykonawcę numer konta bankowego w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 21 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku prawidłowo wystawionej pod 

względem finansowym i rachunkowym

być sporządzone w formacie A4

4) Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego 

rachunku  na rzecz rachunku Wykonawcy.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany umowy będą 

mogły nastąpić w przypadkach: 

zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

enia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej; 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

ości. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą 

mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia 

Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. 

ia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych  

Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto i netto w złotych polskich (PLN) za 

Łączna cena ofertowa brutto i netto musi uwzględniać wszystkie w/w

Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę Najmu. Umowa z wybranym Wykonaw

zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

będzie przelewem bankowym za dany miesiąc, na wskazany przez 

Wykonawcę numer konta bankowego w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 21 

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku prawidłowo wystawionej pod 

względem finansowym i rachunkowym. (Szczegóły określi umowa). Faktura/ra

być sporządzone w formacie A4 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego 

rachunku  na rzecz rachunku Wykonawcy. 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Zmiany umowy będą 

terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

oznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

ości. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą 

mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia 

ia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

0 dni od powzięcia wiadomości o tych  

Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto i netto w złotych polskich (PLN) za najem za 1 

w/ww pkt.3 oraz pkt. 

Wykonawcą zostanie 

, na wskazany przez 

Wykonawcę numer konta bankowego w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 21 

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku prawidłowo wystawionej pod 

Faktura/rachunek winny 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego 



 

Termin związania z ofertą wynosi 

 

13. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Wykonawca, może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 

zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza składanie zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie udziela się informacji ustnych i telefonicznych.

 

14. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Koordynator Projektu - Anna Mackiewicz

e-mail: poradnia@interios.org.pl

tel. 797 572 828 

Godziny pracy: 

Poniedziałek 10.30 – 14.30

Wtorek 9.00 – 13.00 

Środa 8.00 – 12.00 

Czwartek 9.00 – 13.00 

Piątek 12.00-16.00 

 

15. INNE ISTOTNE INFORMACJE:

1) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2) Zamawiający zastrzega 

upływem terminu składania ofert.

3) Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Bazie Konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

4) Wybranemu Wykonawc

5) Umowa zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 

ofertowego. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania 

7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisaniaumowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni. 

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

Wykonawca, może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 

zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający 

zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

udziela się informacji ustnych i telefonicznych. 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Anna Mackiewicz 

poradnia@interios.org.pl 

14.30 

ISTOTNE INFORMACJE: 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 sobie prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym przed 

upływem terminu składania ofert. 

postępowania zostanie ogłoszony w Bazie Konkurencyjności 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej projektu

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

Umowa zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego. 

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisaniaumowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 

Wykonawca, może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące 

zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający 

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

prawo do dokonywania zmian w zapytaniu ofertowym przed 

postępowania zostanie ogłoszony w Bazie Konkurencyjności 

internetowej projektu interios.org.pl  

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują 

im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 

 

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisaniaumowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie 



 

zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów,

9) Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

protokół wyboru oferty, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnic

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

U. z 2018 r. poz. 419). 

10) Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia protokołu wyboru oferty uczestnikom 

postępowania, 

11) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będzie wy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

12) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu osobowym bądź kapitałowym,

 nie spełnia wymagań określonych w pkt

 złoży ofertę nie spełniającą kryteriów,

 przedstawi nieprawdziwe informacje, 

 przedstawi ofertę po terminie,

 będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny, za wyjątkiem oczywistych omyłek 

rachunkowych,

 zawiera rażąco niską cenę 

 Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami

 jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a

zagwarantować w inny sposób,

 w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęcie oferty byłoby 

niezgodne, z interesem publicznym, a jej odrzucenie nie narusza zasad 

konkurencyjności, legalności i gos

13)  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowani

Zamawiający, może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty,

 jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie punktów  i takiej samej 

cenie, 

kolejną najwyższą liczbę punktów, 

wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnic

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia protokołu wyboru oferty uczestnikom 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu osobowym bądź kapitałowym,

nie spełnia wymagań określonych w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego,

złoży ofertę nie spełniającą kryteriów, 

przedstawi nieprawdziwe informacje,  

przedstawi ofertę po terminie, 

będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny, za wyjątkiem oczywistych omyłek 

 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, 

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób, 

w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęcie oferty byłoby 

niezgodne, z interesem publicznym, a jej odrzucenie nie narusza zasad 

konkurencyjności, legalności i gospodarności. 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 

Zamawiający, może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty,

jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie punktów  i takiej samej 

wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

Zamawiający zastrzega możliwość udostępnienia protokołu wyboru oferty uczestnikom 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

kluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 

pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu osobowym bądź kapitałowym, 

niniejszego zapytania ofertowego, 

będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny, za wyjątkiem oczywistych omyłek 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami 

jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyjęcie oferty byłoby 

niezgodne, z interesem publicznym, a jej odrzucenie nie narusza zasad 

nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

e zamówienia, chyba, że 

Zamawiający, może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie punktów  i takiej samej 



 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępow

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć wcześniej,

 postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą,

14) Ogłoszenie o zaproszeniu

projektu interios.org.pl 

 

16. Informuję, że: 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do:

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

dane uczestników indywidualnych

funkcję Instytucji 

Województwa Pomorskiego na lata 2014

21/27 w Gdańsku (80

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00

Dane osobowe w odniesieniu do:

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

dane uczestników indywidualnych

Instytucji Zarządzającej powierzył do

Terapeutyczno-Prawne Interios z siedzibą w Gdyni, 

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych Minister 

powierzył do przetwarzania Instytucji Za

Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno

siedzibą w Gdyni,  

 Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

osób fizycznych w związku z

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 20

RPO WP 2014-2020 i są przetwarzane 

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 Fundusz

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępow

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć wcześniej, 

postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą,

o zaproszeniu do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej 

oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

dane uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 

21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00

Dane osobowe w odniesieniu do: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014

dane uczestników indywidualnych Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej powierzył do przetwarzania – Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Prawne Interios z siedzibą w Gdyni,  

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Powierzającej 

powierzył do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa 

Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym rozporządzeniem 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

przetwarzane na podstawie: 

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 Fundusz

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, 

postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą, 

na stronie internetowej 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926), 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 

Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

pełniący funkcję Instytucji Powierzającej 

Zarządowi Województwa 

Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios z 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym rozporządzeniem 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

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 Europejski

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozw

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 

2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce

2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i

Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego 

Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomor

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i 

samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 

znaczenie zarówno dla 

określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji;

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, obowiązków i 

praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w celu re

obowiązków wynikających z przepisów prawa

Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą 

Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w

powierzone do przetwarzania beneficjen

Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios mającemu siedzibę przy ul. Śląskiej 53/406 w Gdyni oraz 

podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub 

beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom 

realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta kontrole i

Podanie danych wynika z konieczności realizacji Projektu,

Wykonawca posiada prawo do:

 dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Osobowych, 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2028 roku,

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontroln

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejski

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

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) 

1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.);

dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 

r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce

2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – umowy zawartej pomiędzy 

Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i 

realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 

 rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz 

finansowania, koordynacji i realizacji; 

ane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, obowiązków i 

praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w celu re

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

ane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 

Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80

powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Stowarzyszeniu Pomorskie 

Prawne Interios mającemu siedzibę przy ul. Śląskiej 53/406 w Gdyni oraz 

podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

zekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub 

ane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom 

realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014

h wynika z konieczności realizacji Projektu, 

osiada prawo do: 

dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

ane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

ane osobowe będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2028 roku, 

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie ww. Projektu.

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

oju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

4/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.); 

dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 

r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-

2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

umowy zawartej pomiędzy 

skiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i 

realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 

w perspektywie 2020 r., oraz 

ane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, obowiązków i 

praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w celu realizacji 

Zarząd Województwa 

Gdańsku (80-810) oraz zostały 

Stowarzyszeniu Pomorskie 

Prawne Interios mającemu siedzibę przy ul. Śląskiej 53/406 w Gdyni oraz 

realizacją Projektu. Dane osobowe 

zekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub 

ane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom 

audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  osobowych, ich 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

ane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

 

ym w zakresie ww. Projektu. 



 

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

 

 

 17. ZAŁĄCZNIKI 

formularz oferty – Załącznik nr 1 

wzór umowy      –Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą 

zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofert

i złożenia oferty na to zapytanie. 

 

 

     

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

ałącznik nr 1 niniejszego zapytania 

do niniejszego zapytania 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą 

zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania   

i złożenia oferty na to zapytanie.  

      

  ………………………………… 

   (data i podpis) 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą 

owego oraz przygotowania   

  


