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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące organizacji wycieczek dla podopiecznych Całodobowego Domu Opieki w 

Mielcu zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w 

ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”. Projekt 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 

VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i 

zdrowotnych. 

 

KOD CPV: 

CPV 63511000-4 – organizacja wycieczek 

60000000-8 Usługi transportowe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 19.10.2022r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

Fryderyka Szopena 1 

35-055 Rzeszów 

tel. 17 865 20 94 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/ 

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 

  

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Mariola Marciniec 

e- mail: mmarciniec@medyk.rzeszow.pl  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć 

Fundacja Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie. 

2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć 

osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia. 

3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez: 

4. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/ 

5. Umieszczenie zapytania na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

6. Zebranie i ocena ofert 

7. Wybór Wykonawcy 

8. Sporządzenie protokołu 

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji 

Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem 

ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia: dostawą, rozładunkiem, montażem oraz 

przeszkolenie w zakresie użytkowania. 

11. W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający 

zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 

dwudniowej i 5  jednodniowych wycieczek integracyjno-edukacyjnych dla 30 uczestników  

Całodobowego Domu Opieki w Mielcu  

2. Na całość usługi składają się następujące części:  

Cześć A 

Wycieczka do Krakowa - dwudniowa  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Cześć B 

Wycieczka do Sandomierza – jednodniowa 

http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
mailto:mmarciniec@medyk.rzeszow.pl
http://fundacja.medyk.rzeszow.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
 

Część C 

Wycieczka do Klimontowa i Kurozwęk - jednodniowa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
 

Część D 

Wycieczka do Ćmielowa - jednodniowa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
 

Część E  

Wycieczka do Pilzna - jednodniowa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
 

Część F  

Wycieczka do Kolbuszowej - jednodniowa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.4. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie 

liczby uczestników danej część do 5 osób.  

III. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ: 

Od podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.. 

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:  

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 

Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Marszałka Województwa oraz posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego/licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 

2019 r., poz. 2140);  

2. zdolności technicznej lub zawodowej tj.:  

a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

trzy usługi polegającą na organizacji wyjazdu autokarowego, dla grupy nie mniejszej niż 25 

osoby;  
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b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą 

przewodnikiem/pilota wycieczki która zapewni koordynację logistyczno-organizacyjną 

wszystkich usług na cały okres trwania poszczególnych wyjazdów oraz który posiada 

doświadczenie praktyczne polegające na pełnieniu funkcji przewodnika w minimum po jednej 

wycieczce  w rejonach odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. 

- Kraków  

- Sandomierz  

- Klimontowa i Kurozwęk 

- Ćmielów 

- Pilzno  

- Kolbuszowa  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach przedłożonych wraz z 

ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

Wykonawca spełnił. 

 
V. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są 

osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ponadto na  

2. W związku z wejściem w życie (w dniu 16 kwietnia 2022 r.) ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

której, stosownie do treści art. 22 ww. ustawy, przepis art. 7 tej ustawy oraz środek 

sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub 

konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, będą miały zastosowanie w 

niniejszym postępowaniu. 

3. Dokonanie oceny braku podstaw wykluczenia nastąpi w oparciu o informacje 

zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w Punkcie VI. Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 



Strona 5 z 10 
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. 

5. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

występujących wspólnie, czyli konsorcjów. 

VI. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 

1 do Zapytania ofertowego). 

2. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego). 

3. Do oferty należy dołączyć: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji. 

4. Do oferty należy dołączyć: Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru 

Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej 

potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej. 

5. Do oferty należy dołączyć: Wykaz usług – wzór załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub 

jest wykonywana należycie. 

6. Do oferty należy dołączyć: Wykaz osób – wzór załącznik nr 5 do do niniejszego 

zapytania 

7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 

właściwego rejestru do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/umocowanie prawne  

VII. PREFEROWANE WARUNKI OKREŚLENIA CENY I ZASAD ZAPŁATY 

1. Cena: złoty polski (PLN). 

2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Termin zapłaty: Płatność po zrealizowaniu każdej z usług w terminie do 30 dni od 

daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym przez 

Zamawiającego protokołem odbioru. 

 VIII. INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY 

1. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru 

formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez 

dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń). 

3. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna: 

3.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji 

właściwymi dla oferenta, 

3.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

4.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym 

pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy, 
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4.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

warunków, 

4.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

IX KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:  

CENA - 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 

(100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej: 

Nr kryterium Wzór 

1 W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca 

metoda punktacji: 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 
 

2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, 

Zamawiający przeprowadzi dogrywkę  cenową z tymi Wykonawcami. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
 

1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą  e-

mailową na adres biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl 

Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. 

W tytule wiadomości należy podać znak sprawy  tj. CDO/M/5/2022 

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 

2. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi  załącznik nr 

1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich, 

wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i 

określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny4. Ceny należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące 

integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z 

wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

w imieniu Wykonawcy. 

mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
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6. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 

rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do 

składanej oferty. 7. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone 

wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, 

potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę 

muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez 

przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu 

poprawnego. 

9. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania 

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

10. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i 

uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.  

11. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta 

powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Ofertę należy przesłać  w terminie do dnia  27.10.2022r. do godziny 10:00 

13. Termin otwarcia 27.10.2022r. godzina 10:02 

14. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można 

kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: 

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl lub za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności  

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

zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 14 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 14. 

18 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje na stronie internetowej 

prowadzonego zapytania. 19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę 

treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

X. INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
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1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem 

pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

1.1. Zamawiający poprawia w ofercie:  

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania 

ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

2. W okresie od rozpoczęcia postępowania do zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą: 

2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do 

momentu złożenia ofert, 

2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy, 

2.1.3. Unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, bez podania przyczyn, 

2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej 

oferty jest ostateczny. 

2.3.  W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują  

w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie  

14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XII. INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku 

postępowania. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl oraz na stronie 

prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie 

wszystkich Oferentów. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl/
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4. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie Zamówienia 

jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 

Zamówienia. 

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane 

są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego 

stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły 

dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia. 

4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji 

Medyk dla Zdrowia do zawarcia umowy. Fundacja Medyk dla Zdrowia może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia 

6. Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 

119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Medyk dla Zdrowia z 

siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 20 94, adres e-

mail: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu +48 17 865 20 94 lub poprzez e-mail: 

biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

tych danych. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, 

o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c i lit. f RODO – dane osobowe są niezbędne 

dla przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy, realizacji 

zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także ustalenia, 

dochodzenia, obrony przed roszczeniami. 

3. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w postępowaniu, i ich zakres 

obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie . 

mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w 

przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz 

podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi udział 

w postępowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

 – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 

RODO); 

 – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); 

 – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na 

podstawie art. 18 RODO); 

 – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 

 – prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO) 

 – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

Załącznik nr 4 Wykaz usług  

Załącznik nr 5 Wykaz osób 

Załącznik nr 6 Projekt umowy  


