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Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rozeznanie rynku dotyczące zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjnych  

i promocyjnych 
 

I. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.  

Nazwa: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA” z siedzibą w 36-004 Łąka Łukawiec 265G posiadające NIP: 

8133523020 REGON: 180269515, reprezentowane przez: 

Ewa Koziarz – Prezes Zarządu 

Telefon: 883 163 700 

Email: zarzad@tisgama.pl 

Strona internetowa: www.tisgama.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA I OGÓLNE INFORMACJE. 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady rozeznania rynku, o których mowa w rozdziale VI 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  w lata 2014-2020 w pkt. 

6.5.1. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wykonanie następujących 

materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach  projektu  „Przyjazne technologie  

w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+” realizowanego w ramach 

grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

a) Broszura informacyjna – 12 stron, kolor 4x4, format A5(lub zbliżony) na papierze kredowym 

90 mg błysk w nakładzie 500 szt.; 

b) Plakat rekrutacyjny – kolor 4x4, format A2 (lub zbliżony) na papierze kredowym 120 błysk w 

nakładzie 300 szt.; 

             oraz dedykowanych dla uczestników projektu materiałów biurowych:  

c) Długopis z nadrukiem – 100 szt.; 

d) Segregator z nadrukiem (grubość do 45 mm, 4 ringi) – 100 szt.; 

e) Notatnik do segregatora (wkład – format A4, papier w kratkę, 50 stron) – 100 szt. 

 

2. Zobowiązania wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Przygotowania koncepcji na podstawie wskazówek Zamawiającego w terminie do 3 dni od 

przyjęcia zamówienia; 

b) Przedstawienia projektów (w pełnej kolorystyce i formacie) poszczególnych pozycji 
zamówienia w terminie do 3 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego; 

c) Wykonania kompletnego zamówienia w terminie do 5 dni od daty zatwierdzenia projektów 

przez Zamawiającego; 

d) Wykonania wszystkich elementów zamówienia zgodnie z zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego wskazówkami i projektami oraz Wytycznymi w zakresie informacji i 

promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.   

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Termin realizacji – od daty zamówienia do 28.02.2021r. 

 

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
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Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

a) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zamówienia;  

b) posiadają kompetencje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) posiadają własną zaplecze techniczne pozwalające na samodzielne wykonanie zamówienia; 

Informację o spełnianiu wyżej wskazanych warunków należy złożyć w formie oświadczenia na wypełnionym 

formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia. 

  

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką w formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń. 

Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. Oferty składane na innych formularzach zostaną potraktowane jako oferty złożone nieprawidłowo i 

odrzucone bez rozpatrzenia. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 lutego 2021r. do godz. 10:00. 

2. Oferty prosimy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub elektronicznie na adres: 
……………….. 

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY. 

1. Kryterium oceny ofert jest cena – 100% 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

X. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest: 

pani Ewa Koziarz 

telefon: 883 163 700 (w godz.: 8:00-16:00) 

e-mail: zarzad@tisgama.pl 

 

Załączniki. 

1. Formularz „Odpowiedź na rozeznanie rynku” – załącznik nr 1  
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Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Klauzula informacyjna:  
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”, TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH GAMA informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez  

e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy  

o dofinansowanie projektu, TOWARZYSTWU INICJATYW  SPOŁECZNYCH GAMA.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 

lit. g RODO:  

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r. 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 Europejskiego Funduszu 

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

(Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); 

− 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) nr 1081/2006 

(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia; 

− rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 

dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014); 

− ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt.” Przyjazne technologie w 

przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+” , w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje 

niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Grantodawcy oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Rzeszów 08.02.2021r.       

                                       

.....................................................................                      ……………………………………………. 

(podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego.                            (Nazwa i adres Zamawiającego)   
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