TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk
ul. Łukowa 18a/5
93 – 410 Łódź
Telefon kontaktowy: 577 455 552
e-mail: akcjakwalifikacja@tag-consulting.pl

Łódź, dn. 19.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
§1 Postanowienia ogólne
1.1 Zamówienie jest realizowane przez Panią Martę Maciejak-Tomczyk prowadzącą działalnośd gospodarczą pod nazwą TAG-CONSULTING Marta
Maciejak – Tomczyk, Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź NIP 8341587890, zwaną dalej Zamawiającym.
1.2 Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu „Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkaoców obszarów wiejskich
województwa łódzkiego” nr projektu:RPLD.11.02.01-10-0012/17 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI.2 Edukacja Kwalifikacja Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie Osób
Dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1.3 Szacunkowa wartośd niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), toteż niniejsze
zamówienie zostanie udzielone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A tj.
A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. „Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkaoców obszarów wiejskich województwa
łódzkiego” nr projektu: RPLD.11.02.01-10-0012/17, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego.
2.2 Przedmiotem dostawy będzie:
a) Podręcznik do nauki języka angielskiego na poziomie A tj. A1 i A2 wraz z dwiczeniami oraz płytą CD kompatybilnymi z podręcznikiem.
b) Ilośd: 360 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A (A1 i A2) dla każdego z 360 Uczestników Projektu.
c)
Przez komplet rozumie się podręcznik na poziomie A (A1 i A2) wraz z dwiczeniami oraz płytą CD kompatybilnymi z podręcznikiem.
d) Rodzaj: Podręcznik ENGLISH FILE wraz z dwiczeniami oraz płytą CD lub inny równoważny. Przez równoważny rozumie się podręcznik do nauki
języka angielskiego w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie A (A1 – 60 godz., A2-60 godz.), dla osób dorosłych, przygotowujący do
zewnętrznego egzaminu certyfikującego wraz z dwiczeniami oraz płytą CD kompatybilnymi z podręcznikiem. Zamawiający zastrzega sobie
możliwośd zmiany liczby kompletów podręcznika w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestniczek/ów projektu. W przypadku
zmiany liczby kompletów podręcznika, zmianie ulegnie wartośd zamówienia proporcjonalnie do liczby faktycznie zamówionych kompletów
(ilośd może ulec niewielkiej zmianie – do 36 sztuk)”.
e)
Komplety muszą byd nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek.
2.3 Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) – 22110000-4 Drukowane książki.
2.4 Termin realizacji zamówienia: październik-listopad 2018r. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
2.5 Dostawa podręczników nastąpi w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia.
2.6 Dostawa podręczników odbędzie się na koszt Wykonawcy.
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§3 Zasady składania ofert
3.1 O realizację zamówienia mogą ubiegad się osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, jednostki organizacyjne nie będące osoba prawną,
którym ustawa przyznaje zdolnośd prawną lub osoby prawne.
3.2 Do udziału w postępowaniu mogą przystąpid Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie
z postępowania):
3.2.1 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz Oświadczeo wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
ww. powiązao – Załącznik nr 2.
3.2.2 Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do
oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz Oświadczeo wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu:
„Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia” – Załącznik nr 2.
3.3 Ofertę należy sporządzid w formie pisemnej na Formularzu ofertowym którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, , w
języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną techniką, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji
sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym - w formacie PDF. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski)
powinny byd podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Na kompletną ofertę składają się
następujące dokumenty:
3.3.1 Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
3.3.2 Formularz oświadczeo, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
3.2.3 Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
3.3.4 Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).
Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą byd podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyd stosowne upoważnienie
3.4 Wszelkie dodatkowe, poza wskazanymi powyżej, załączone dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty.
3.5. Oferty należy dostarczyd
w terminie do 26.10.2018r do godziny 14:00

osobiście lub przesład za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
-TAG- CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5, 93 – 410 Łódź
lub
- w biurze projektu: ul. Piotrkowska 173 lok. 104, 93-410 Łódź
lub
 - drogą mail’ową (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres:
akcjakwalifikacja@tag-consulting.pl
3.6 W przypadku ofert składanych osobiście lub przesyłanych za pośrednictwem poczty/kuriera podpisaną ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie
wraz z opisem. Opis koperty musi zawierad: nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę Zamawiającego, dane adresowe Zamawiającego oraz zapis:
„Oferta – podręczniki- nr RPLD.11.02.01-10-0012/17”.
3.7 W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną oferty należy składad w formacie PDF ( skan podpisanej oferty w formacie PDF) podając w
temacie wiadomości: „Oferta – podręczniki- nr RPLD.11.02.01-10-0012/17”. Za chwilę złożenia oferty rozumie się dzieo i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 3.5 nie będą rozpatrywane.
3.8
3.9

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
§4 Proces oceny ofert

4.1.2

4.1.1
Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:
Kryteria formalne, w tym:
4.1.2.1
kompletności, tj.: załączenia wszystkich wymaganych w §3 dokumentów, zgodnie z określonymi tam zasadami;
4.1.2.2
poprawności formalnej, tj.:
a)
podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych
miejscach;
b)
uzupełnione daty i miejscowości w wyznaczonych miejscach;
c)
zgodnośd załączników z wzorami.

4.1.3
Kryteria dostępu, w tym:
4.1.2.1
sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
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4.1.2.2.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu według treści Załącznika nr 2.
brak powiązao z osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o
braku ww. powiązao według treści Załącznika nr 2.

4.1.4
Kryterium wyboru:
a) Cena oferty - max 90 pkt.-90%
Weryfikacja: podstawę do oceny będzie stanowił Formularz oferty według treści Załącznika nr 1.
Punktacja dla kryterium cena będzie obliczona według wzoru:

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto zamówienia przedstawiona w ofertach
X 90pkt.
Cena brutto zamówienia ocenianej oferty

W cenę oferty należy wliczyd: wartośd przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług, koszt dostarczenia podręczników do
Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała
waloryzacji w okresie jej trwania. Liczba punktów liczona do dwóch miejsc po przecinku.
b)

Gotowość do realizacji zamówienia max.10 pkt.-10%

Kryterium „Gotowośd do realizacji zamówienia” – max. 10 pkt. – oznacza, okres liczony w dniach roboczych pomiędzy dniem przekazania przez
Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji przy czym okres ten
nie może byd dłuższy niż 5 dni roboczych.
Ofertą najkorzystniejszą w ramach zamówienia będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach roboczych) pomiędzy dniem
przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji
(przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 5 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyd Wykonawcy termin
i miejsce realizacji zamówienia najpóźniej na 5 dni roboczych przed tym terminem). Zamawiający informuje, że najdłuższy dopuszczalny okres
gotowości to 5 dni. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym
dopuszczalnym terminie – 5 dni (roboczych).
Uwaga: ocenie będzie podlegad oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 5 dni roboczych. Oferty zawierające czas
gotowości do realizacji dłuższy niż 5 dni podlegad będą odrzuceniu jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez
Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto danego zamówienia, za każdy dzieo
roboczy opóźnienia.
Liczba punktów w kryterium: „Gotowośd do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w ramach zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba dni
roboczych
wskazana w
ofercie

5

4

3

2

1

Przyznane
punkty

10

8

6

4

2

Maksymalna ilośd punktów do uzyskania w kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” w ramach zamówienia: 10 pkt.
Weryfikacja kryterium: podstawę do oceny w/w kryterium będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym
Oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie o Gotowości do realizacji zamówienia.
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Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona jako suma punktów
Cena + Gotowośd do realizacji zamówienia, (A+B).

uzyskanych

w

ramach każdego

z kryteriów:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilośd punktów uzyskanych przez Oferenta stanowiąca sumę punktów otrzymanych łącznie ze
wszystkich kryteriów.
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Zamawiający
dokona
wyboru
najkorzystniejszej
oferty
spośród
ofert
niepodlegających
odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Ocenie wskazanej w pkt. 4.1.4 poddane zostaną tylko oferty, spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu.
Oferentowi
przyznaje
się
możliwośd
jednorazowego
uzupełnienia
oferty
pod
względem
formalnym
w terminie wyznaczonym przez Komisję oceny ofert. Uzupełnieniu podlega brak: podpisu, parafki osoby upoważnionej do reprezentowania
Oferenta, pieczęci firmowej i pieczęci imiennej (jeśli dotyczy), daty i/lub miejscowości w wyznaczonych miejscach. Z treści uzupełnionych
dokumentów musi jednoznacznie wynikad data ich wystawienia lub to, że poświadczają określone okoliczności, nie późniejsze niż termin składania
ofert.
Zamawiający ma prawo wezwad Oferenta do wyjaśnieo w sprawie przedłożonej przez niego oferty.
Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający nie może udzielad zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
g.
h.
i.
j.

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym
danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd negocjowania ceny z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy
cena najkorzystniejszej oferty przekraczad będzie planowany budżet, którym z założenia dysponuje Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania na każdym etapie.
Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawach związanych z ofertowaniem jest Olga Kucharska adres email:
akcjakwalifikacja@tag-consulting.pl tel.577 455 552.

§5 Informacje dodatkowe
5.1 Oferent akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym
rachunku bankowym projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Oferent oświadcza, że w przypadku opóźnieo
z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeo.
5.2 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5.3 W umowie będą znajdowały się zapisy mówiące o karze dla Wykonawcy, gdy w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo
karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto danego zamówienia, za każdy dzieo roboczy opóźnienia.
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz oferty

.…..……….….……., dn. …….……..….…

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
(nazwa wykonawcy/pieczęd firmowa wraz z nr tel.)
Formularz oferty cenowej
Wykonawca :

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

adres:

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

tel.:

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

e-mail :

………………….……..….……………………………………………………………..…………………………………………….
(dane Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące ceny , którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników wraz z dwiczeniami oraz płytą CD
kompatybilnymi z podręcznikiem do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A tj. A1 oraz A2, realizowanych w ramach
projektu pt. „Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkaoców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr projektu: RPLD.11.02.01-100012/17, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego. Tym samym informuję o możliwości zapewnienia podręczników do
nauki języka angielskiego wraz z dwiczeniami oraz płytą CD kompatybilnymi z podręcznikiem.

Oferta cenowa za zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco:
Cena brutto*…........................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Oferta cenowa za zapewnienie 360 (trzystu sześddziesięciu) kompletów kształtuje się następująco:
Cena brutto*…........................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
* cena brutto tzn. musi uwzględniad wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia ( w tym dostarczenie).

………………………………….………
Czytelny podpis Wykonawcy oraz pieczęd firmowa (jeśli dotyczy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- Formularz oświadczeo
FORMULARZ OŚWIADCZEO

Treść oświadczeo

Podpis Oferenta

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:





uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawianie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii prostej,
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

a) Oświadczam, że w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w Zapytaniu ofertowym z dnia 19.10.2018r;
b) Zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego z dnia 19.10.2018r i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeo;
c) Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia;

……………………….……………..……
Miejscowośd i Data

……………………….……………..……
Czytelny podpis Wykonawcy
oraz pieczęd firmowa (jeśli dotyczy)

6

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie o gotowości do realizacji zamówienia

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..……….…………..
Dane adresowe Wykonawcy …………………………………………….………………..….………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………..…….……………….………………
E-mail kontaktowy ………………………………….………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
o gotowości do realizacji zamówienia

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z dnia: 19.10.2018 oświadczam, że gotowośd do realizacji zamówienia wynosi:

Liczba dni
roboczych
wskazana w
ofercie:*

5

4

3

2

1

* Należy wstawid „X” w jedno wybrane pole

……………………….……………..……
Miejscowośd i Data

……………………….……………………..……
Czytelny podpis Wykonawcy
oraz pieczęd firmowa (jeśli dotyczy)
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego- Oświadczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
(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. „Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkaoców obszarów wiejskich województwa łódzkiego”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
b) Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie
teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”.
2. Mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomośd na adres poczty elektronicznej:
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - iod@lodzkie.pl
b)
w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów
operacyjnych”: iod@miir.gov.pl
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkaoców
obszarów wiejskich województwa łódzkiego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
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 i h oraz i
(litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
1. 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,
2. 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,
3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020;
2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 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,
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,
c)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020,
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.
5. Odbiorcą moich danych jest:
a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
c) Beneficjent realizujący Projekt - TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta),
d) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - ………………… ………………………………………………………………………
(nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub
Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostad również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji
Zarządzającej, oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
1

Wypełniają fizyczne prowadzące jednoosobową działalnośd gospodarczą, których dane dotyczą.
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7.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020 oraz zakooczenia archiwizowania dokumentacji.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i
18 RODO.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów
wynagrodzenia w ramach Projektu.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

…………………………….

…………………………………………………………..

Miejscowośd i Data

Czytelny Podpis Wykonawcy
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