Rozeznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Nr sprawy 3/2021/PL_BY_UA

1. Zamawiający, Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej w związku z prowadzonym rozeznaniem
cenowym (postępowanie o wartości nie większej niż 130 000,00 PLN), zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie zadania pt.: Produkcja oraz dostawa tablic informacyjnych
2. Termin realizacji zamówienia: − dostawa maksymalnie do dnia 18 października 2021 roku
na adres: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin
3. Osoby wskazane do kontaktu: Magdalena Kawa, info@kulturacyfrowa.org, 798 730 567
4. Kryteria wyboru ofert:
a. Cena: 70% (70 pkt.)
b. Termin realizacji: 30% (30 pkt.)
5. Zakres zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń: nie dotyczy.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
jego wniesienia: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Warunki gwarancji: 24 miesiące
10. Opis sposobu obliczenia ceny: ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Suma uzyskanych przez Oferenta punktów będzie liczona zgodnie ze wzorem: P=C+T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena
T – liczba punktów przyznanych w kryterium termin realizacji
Cena: 70% (70 pkt)
Ocena w poszczególnych częściach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
W kryterium cena (C) , oferta wykonawcy może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru.
najniższa oferowana cena brutto
C= ----------------------------------------------- x 70 pkt.

cena brutto ocenianej oferty
Termin realizacji: 30% (30 pkt)
W kryterium drugim - termin realizacji (T) Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt.
Za wykonanie usługi w terminie: Zapytanie ofertowe 3/2021/PL_BY_UA
I opcja: dostawa od 9 do 11 dni kalendarzowych - Oferent otrzyma 0 pkt.
II opcja: dostawa od 6 do 8 dni kalendarzowych - Oferent otrzyma 15 pkt.
III opcja: dostawa do 5 dni kalendarzowych - Oferent otrzyma 30 pkt.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie ze
wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Dokumenty
składające się na ofertę, również sporządzane przez Wykonawcę na załączonych do
Zapytania Ofertowego wzorach, musza być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
b. Na ofertę składa się: − Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za pomocą
poczty elektronicznej na adres: info@kulturacyfrowa.org lub osobiście na adres Fundacja
Instytut Kultury Cyfrowej, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe 3/2021/PL_BY_UA”).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 6 października 2021, do godz. 9.00
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: brak.
16. KLAUZULA INFORMACYJNA: Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane
dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Instytut Kultury
Cyfrowej”, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin;
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2021;

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1303/2016 z dnia
17.12.2013 r. oraz umowy nr PBLU.01.01.00-BY-0858/19-00 dotyczącej projektu pt.
„Programu Współpracy Transgranicznej Polska „Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020”
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym zostanie złożone do Komisji
Europejskiej zestawienie wydatków, w którym będą ujęte ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego projektu. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w
przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków
rozliczonych w projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Instytucji Pośredniczącej, poinformuję
Pana / Panią o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;
1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1.7.5. nie przysługuje Pani/Panu:
1.7.5.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.7.5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.7.5.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

