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Chodzież, 03.07.2020 r. 
 

 
 

 
Rozeznanie Rynku 

na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksera kolorowego wieloformatowego do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chodzieży  

(SP nr 1 Chodzież) w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 
kompetencje - aktywność”. 

 
 

Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży („Zamawiający”) zaprasza do udziału 
w postępowaniu dotyczącym zakupu urządzenia wielofunkcyjnego-ksera kolorowego do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chodzieży (SP nr 1 Chodzież) w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość 
– Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-136/16), 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach 
Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą 
Bedołek-Kozierowską. 
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą Rozeznania Rynku w rozumieniu sekcji 6.5.1 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” 
z 19 lipca 2017 r., nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
1. Zamawiający 
Gmina Miejska w Chodzieży/Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży  
ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież 
NIP 607 000 89 03 
 
2. Definicje 
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
A. Oferencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, która w oparciu o zasady określone w Rozeznaniu Rynku 
ubiega się o realizację usług w ramach niniejszego Postępowania, 

B. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę Podstawową                
nr 1 w Chodzieży, jednostkę samorządu terytorialnego, która jest zobowiązana do stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

C. Postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzone przez 
Zamawiającego w przedmiocie realizacji usług w zakresie dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego 
- ksera kolorowego do Szkoły  Podstawowej nr 1 w Chodzieży (SP nr 1 Chodzież) w ramach projektu 
„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

D. Rozeznaniu rynku – należy przez to rozumieć niniejsze Rozeznanie Rynku wraz z załącznikami, 
E. Umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu „SPINka 

– Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze 
RPWP.08.01.02-30-136/16, w której Zamawiający pełni rolę Lidera, 
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F. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze RPWP.08.01.02-30-136/16), realizowany               
w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, 

G. Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę 
Podstawową nr 1 w Chodzieży, lidera projektu. 
 

3. Przedmiot Postępowania 
A. Przedmiotem Postępowania jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksera kolorowego do Szkoły  

Podstawowej nr 1 w Chodzieży (SP nr 1 Chodzież) w ramach projektu „SPINka – Szkoła – 
Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”, szczegółowo określonego 
w punkcie 4 Rozeznania Rynku. 

B. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

C. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42962000-7 – urządzenia 
drukujące i graficzne 

D. Termin realizacji zamówienia: 24 lipca 2020 r. – 10 sierpnia 2020 r. 
E. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie szacowania wartości zamówienia 

przeprowadzonego w dniach 01-05.06.2020. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu Postępowania 
 

Przedmiotem rozeznania rynku jest: 

Lp. Nazwa towaru Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary 

Ilość 
 

1. 

urządzenie 
wielofunkcyjne - 
ksero kolorowe 
wieloformatowe 

 

Urządzenie wielofunkcyjne - ksero kolorowe 
wieloformatowe powinno : 
§ drukować/kopiować w formacie A3-A6; 
§ drukować/kopiować w kolorze czarno 

białym i kolorowym; 
§ mieć prędkość drukowania: 

- 14/14 stron A3 czarno-
białych/kolorowych na minutę; 

- 22/22 stron A4 czarno-
białych/kolorowych na minutę; 

§ drukować/kopiować dwustronnie; 
§ mieć rozdzielczość kopiowania: 600/600 

dpi; 
§ mieć rozdzielczość drukowania : 1800/600 

dpi; 
§ mieć pojemność dysku twardego min. 250 

GB; 
§ mieć pamięć systemową min. 2048 MB; 
§ posiadać panel operatora dotykowy 

wyświetlany w języku polskim; 
§ obsługiwać papier w gramaturze 60-256 

g/m2; 
§ obsługiwać wszystkie aktualne systemy 

Microsoft Windows™; 
§ posiadać funkcje druku sieciowego oraz 

sztuka 1 
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skanowania sieciowego; 
§ posiadać oprogramowanie, które umożliwi 

pozyskiwanie treści z dokumentów 
papierowych i przetworzy je do 
popularnych formatów edytowalnych takich 
jak CSV i DOC oraz przyśle je w formie 
elektronicznej do użytkowników, jako 
wiadomości email oraz do katalogów 
sieciowych. Oprogramowanie musi 
pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych 
dokumentów po pustych stronach tzn. 
pojawienie się w skanowanym dokumencie 
pustych stron skutkować będzie 
rozdzieleniem tego dokumentu na osobne 
pliki; 

§ posiadać podajnik automatyczny, 
dwustronny; 

 
 

1. Warunki udziału w Postępowaniu. Informacja na temat zakresu wykluczenia. 
W Postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 
A. posiadają niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu usługi środki techniczno-organizacyjne 

oraz niezbędne doświadczenie (min. 1 rok); 
B. zakupiony sprzęt dostarczą wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (miejsce 

będzie znajdowało się na terenie szkoły SP1); 
C. dostarczą sprzęt posiadający niezbędne atesty i certyfikaty, potwierdzające zgodność z 

obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi. Oferent musi posiadać także certyfikaty techników 
potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent 
musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta. 

D. zapewnią gwarancję na sprzęt minimum na 2 lata; 
E. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, 
polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotami: z Niepubliczną Szkołą Podstawową 
Specjalną  w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

F. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz wymaganych 
załączników, zgodnie z pkt. 6 i 7 Rozeznania Rynku. 
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Nie spełnianie przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu skutkować będzie jego 
wykluczeniem i odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia. 
2. Przygotowanie oferty 

A. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania 
Rynku. 

B. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Rozeznania Rynku, oferta powinna zostać w pełni 
wypełniona. W szczególności, Oferent powinien wypełnić wszystkie pola dotyczące ceny 
w formularzu  ofertowym, podając oferowane ceny brutto w złotych polskich (z uwzględnieniem 
stawek VAT obowiązujących na dzień złożenia oferty). 

C. Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 
D. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane. 
E. Oferent powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usług objętych Postępowaniem 

w cenie oferty (koszty: dowozu + wniesienie + podłączenie). 
F. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną 

techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym, bądź też przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. 

G. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby Oferenta. 

H. Złożona oferta powinna zawierać 30 dniowy termin związania ofertą, przy czym bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 5 lit C 
Rozeznania Rynku. 

 
3. Wymagane oświadczenia i dokumenty 

Wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 1), każdy z Oferentów jest zobowiązany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
A. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2  

do Rozeznania Rynku, 
B. Oświadczenie Oferentów - obowiązek informacyjny realizowany w związku z  art. 13 i art. 14  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679, zgodnie z Załącznikiem nr 3  
do Rozeznania rynku, 

Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym. W przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną podpisana oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zeskanowana                       
i przesłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 4  Rozeznania Rynku. 
Oferent wybierając formę, w której składa ofertę, akceptuje wszelkie konsekwencje z tym związane. 
 

4. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami 
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Tomasz Jagodziński i p. 
Barbara Bedołek-Kozierowska, tel. +48 608 371 706, email: tomaszjagodzinski@chodziez.pl, 
b.bedolek@wp.pl. 

 
5. Złożenie oferty 

A. Oferty należy składać drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną. 
B. W przypadku składania oferty drogą pocztową, kurierem lub osobiście powinna zostać umieszczona 

w zaklejonym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem „Oferta na zakup urządzenia wielofunkcyjnego-
ksera kolorowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży (SP nr 1 Chodzież) w ramach projektu 
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„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”.                        
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na zakup 
urządzenia wielofunkcyjnego-ksera kolorowego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży (SP nr 1 
Chodzież) w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 
kompetencje - aktywność”. Oferta powinna zostać dostarczona na następujący adres: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Chodzieży, ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież lub 
tomaszjagodzinski@chodziez.pl. 

C. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 20.07.2020 r. do godziny 12:00 (w przypadku ofert doręczanych 
osobiście i wysyłanych na adres e-mail liczy się data i godzina doręczenia, a w przypadku ofert 
nadanych w placówce pocztowej lub kurierskiej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej lub w placówce kurierskiej). 

 
6. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

A. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem Rynku. 
B. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści Rozeznania Rynku, 
b. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 

do Rozeznania Rynku, 
c. nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, 
d. została złożona przez Oferenta nie spełniającego warunków uprawniających do udziału 

w Postępowaniu lub została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu zgodnie 
z pkt. 1 Rozeznania Rynku, 

C. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego. 

D. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
ich treści. 

E. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, 
zawiadamiając o tym Oferenta. 

 
7. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:  
a. cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.),  

2. W zakresie kryterium cena:  
a. najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto(zgodnie z 

formularzem ofertowym), 
b. pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:  

Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100 / cena oferty ocenianej  
F. Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
G. Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt  
H. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej  

punktów obliczonych. W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, 
Zamawiający wezwie ich do złożenia Oferty dodatkowej w zakresie ceny.  

I. Proces wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem.  
 
8. Zawiadomienie o wyniku Postępowania.  

Informacja o wyniku Postępowania zostanie opublikowana na stronie projektu – 
www.spinka.info/ogłoszenia. 



 
PROJEKT	WSPÓŁFINANSOWANY	PRZEZ	UNIĘ	EUROPEJSKĄ	W	RAMACH	EUROPEJSKIEGO	FUNDUSZU	SPOŁECZNEGO	

	
	

 
 

 
  
 
 
 
                  

 
																					Projekt	„SPINka	–	Szkoła	–	Przyszłość	–	Innowacja	–	Nauczyciele	–	kompetencje	-	aktywność”	

Priorytet	VIII,	Działanie	8.1,	Poddziałanie	8.1.2	
Wielkopolski	Regionalny	Program	Operacyjny	na	lata	2014-2020			
	
Realizator	projektu:	Gmina	Miejska	w	Chodzieży.Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	Chodzieży		
60	-	855	Poznań,	ul.	Mansfelda	4/28		
	

St
ro

na
6 

9. Informacje dodatkowe 
A. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w całości lub w części, 

bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także  
po terminie złożenia ofert jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką 
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych Postępowaniem zgodnie z Umową 
o dofinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej 
z najkorzystniejszej oferty. 
Przy realizacji usług objętych Postępowaniem Zamawiający wyraża zgodę na zlecanie 
przez Oferentów usług podwykonawcom. Podwykonawcy Oferenta nie mogą być powiązani 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym i podmiotami: Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną              
w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

B. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione 
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
10. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferentów - obowiązek informacyjny realizowany w związku                       
                          z  art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 
            
        miejscowość, data 
            

Oferent/ pieczęć firmowa         
            

OFERTA 
 

Ja, niżej podpisany ________________________________, działając w imieniu i na rzecz  
(dane Oferenta): 

Nazwa  

Adres siedziby  

Imię, nazwisko,  
nr telefonu i email osoby 
kontaktowej 

 

 
Przedmiot usługi zgodnie z podaną specyfikacją w Rozeznaniu Rynku, w ramach projektu „SPINka – Szkoła – 
Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-136/16),          
z dnia 03.07.2020, mogę wykonać (dostarczyć) za następującą cenę: 
 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 
oraz że zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty. Jednocześnie oświadczam, iż spełniam 
warunki przedstawione w Rozeznania Rynku z dnia 03.07.2020 r. 
Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

Ofertę niniejszą składam na ______ kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszego formularza są załączone          
i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty: 

A. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, 
B. Inne np. pełnomocnictwo , itp. ______________________ 
C. Oświadczenie Oferentów - obowiązek informacyjny realizowany w związku z  art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 
 
           
       podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 

Lp. przedmiot Cena brutto 
za 1 sztukę 

Ilość 
sztuk 

 

1. 
urządzenie wielofunkcyjne - ksero kolorowe 

wieloformatowe 
 

         1 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
 
 
 
 
 

(pieczęć Oferenta) 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 
Ja, niżej podpisany/a ________________________________, działając w imieniu i na rzecz 
_______________________, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot: 
A. posiada niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu usługi środki techniczno-organizacyjne 

oraz niezbędne doświadczenie (min. 1 rok); 
B. zakupiony sprzęt dostarczy wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (miejsce 

będzie znajdowało się na terenie szkoły SP1); 
C. dostarczy sprzęt, który będzie posiadał niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność               

z obowiązującymi normami krajowymi i unijnymi; 
D. posiada certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw 

oferowanego sprzętu jaki i posiada aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta; 
E. zapewni gwarancję na sprzęt minimum na 2 lata; 
F. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta 
a Oferentem, polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, 

G. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z podmiotami: z Niepubliczną Szkołą Podstawową 
Specjalną  w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

 
            
            
            
        podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3  
OŚWIADCZENIE PERSONELU/OFERENTÓW/WYKONAWCÓW 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

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: oraz z Inspektorem ochrony danych, 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:  

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, 
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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). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – 
Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność”, RPWP.08.01.02-30-136/16,  w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                
i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych 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 - Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego, mającemu siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt - Gminie Miejskiej w Chodzieży/Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży, ul. Stanisława Staszica 19, 64-
800 Chodzież, Partnerom realizującym Projekt - Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej  w Chodzieży, 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież i Grupie Projekt Barbarze Bedołek-Kozierowskiej,           
ul. Sienkiewicza 22/605, 60-818 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 usługi / 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. 

 
            MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                          CZYTELNY PODPIS OFERENTA   
 
 


