ZAMAWIAJĄCY:

Poznań, dnia 30 lipiec 2020 r.

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
NIP 7792348879

Odebrałem/am osobiście dnia
….……………………….
Podpis
…………..……......................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami

W związku z realizacją projektu pt.: Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci
do lat 3 na obszarze Miasta Poznania, nr RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania
6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z
powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty w postępowania
dotyczącym organizacji placu zabaw dla Żłobka Tygryskowa chatka wg poniższej specyfikacji:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż ogrodzenia placu w żłobku Tygryskowa chatka.
OPIS

ILOŚĆ / JM

Płot drewniany sztachetowy
Wymagania wobec zamówienia:
- sztachetki drewniane sosnowe z zaokrąglonym łukiem

1 sztuki

- minimalne wymiary jednej sztachetki
grubość 2 cm
długość/wysokość: minimum 80 cm
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e-mail: j.kroll@firs.org.pl.;
tel. 61 642 9446

sztachetki zaimpregnowane przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Wymiary placu zabaw: ogrodzenie 2200 cm
W załączeniu zdjęcie przedmiotowego placu.
Ponadto Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość
dokonania wizji lokalowej, celem zapoznania się z stanem
faktycznymi placu zabaw umożliwiając złożenie
precyzyjnej kalkulacji cenowej. Zainteresowanych
wykonawców proszę o kontakt telefoniczny celem
umówienia spotkania z koordynatorem J. Kroll ( tel 61
6429446) najpóźniej do dnia 07.08.2020 r.

Termin i miejsce dostarczenia zamówienia:
Żłobek Tygryskowa chatka, ul. Święcickiego 1, Poznań, termin montażu do 2 tygodni od dnia
zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem, iż termin montażu może ulec zmianie w
związku z panująca epidemia Wirusa CONVID-19 i zalecanymi sanitarnymi.

Wymagania wobec zamówienia: wykonanie oraz montaż ogrodzenia placu w żłobku Tygryskowa
chatka.
Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe, pozbawione ostrych krawędzi, odporne na
uszkodzenie i zbicie, wykonane z materiałów pozbawionych toksycznych związków BPA i PCV.

INFORMACJE DODATKOWE:
Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część oferty ( załącznik
nr 1 oraz Oświadczenie Personelu Projektu/Oferentów, Uczestników Komisji
Przetargowych/Wykonawców/ Osoby Uprawnionej Do Dostępu W Ramach Sl2014
1.

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami – cena (waga
100%).

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Hoża 1, 60-591 Poznań
e-mail: j.kroll@firs.org.pl.;
tel. 61 642 9446

2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wymagania oraz przedstawi
najkorzystniejszą cenowo ofertę.

3.

W ofercie należy uwzględnić:
a)

4.

cenę brutto 1 sztuki / zestawu,

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

5.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym
pod nr tel. 61 642 94 46 Dopuszcza się komunikowanie się z Zamawiającym również za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: j.kroll@firs.org.pl.

6.

Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć pod adres:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań oraz na adres mailowy: j.kroll@firs.org.pl do dnia 07 sierpnia
2020 roku.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na
każdym etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju
Społecznego
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Miejscowość ............................, dnia ........................ 2020 r.
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami
Przedmiotem zamówienia jest:
Tytuł projektu: Tygryskowa Chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze
Miasta Poznania
Numer projektu: RPWP.06.04.01-30-0004/18
Dane Oferenta:
Nazwa: ................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………….
NIP: .....................................................................................................
Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację zamówienia:
Wymiary( długość,

Przedmiot

wysokość, głębokość)

Kwota brutto łącznie

Ogrodzenie placu zabaw w
Żłobku

Tygryskowa

chatka

wraz z montażem

Łączna wartość brutto wynosi: …………………………………………….
Słownie:
…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………................................
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pieczęć

i

czytelny

podpis

osoby

uprawnionej

do

składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

Miejscowość ............................,
dnia .......................................
OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW KOMISJI
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH
SL2014
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z realizacją Projektu pn. Tygryskowa chatka - stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat
3 na obszarze Miasta Poznania” nr RPWP.06.04.01-30-0004/18 oświadczam, że przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO
2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al.
Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z
Inspektorem

ochrony

danych

osobowych

- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i
Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań,

e--mail:inspektor.ochrony@umww.pl,

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna
2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
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1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
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 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. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
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 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. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
d) 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, str.1).
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5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (tytuł i nr Projektu)
Tygryskowa chatka - stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania nr
RPWP.06.04.01-30-0004/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji,
kontroli, audytu oraz w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (nazwa i
adres właściwej Instytucji Zarządzającej), Beneficjentowi realizującemu Projekt – Fundacja Inicjowania
Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom,
które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub
Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO
2014+.
7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS PERSONELU
PROJEKTU
OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW
KOMISJI
PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓ
W/OSOBY UPRAWNIONEJ DO
DOSTĘPU W RAMACH SL2014*
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