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Wałbrzych, dnia 02.02.2022r.  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  NR  1/RPO/9.1.1/MPCD 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Mam potencjał, chcę działać” RPDS.09.01.01-02-0159/20, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w 
ramach Podziałania 9.1.1, Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. z uwzględnieniem procedury  
określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: 

 na usługę dotyczącą ozonowania pomieszczeń przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych 
kandydatów,-tek oraz planowanym wsparciem społeczno-zawodowym indywidualnym i 
grupowym dla uczestników,-czek projektu „Mam potencjał, chcę działać”. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Siedziba: 

Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. 

ul. Beethovena 10  

58-300 Wałbrzych 

Tel. 533 161 999 
NIP: 8863005415 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV 

90921000-9 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków 

Specyfikacja przedmiotu zaproszenia: 

Usługa dotycząca ozonowania pomieszczeń przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych 
kandydatów,-tek oraz planowanym wsparciem  społeczno-zawodowym  indywidualnym i grupowym 
dla uczestników,-czek projektu „Mam potencjał, chcę działać”  w nieruchomości zlokalizowanej w 
Wałbrzychu. Przez ozonowanie Zamawiający rozumie dezynfekowanie kubatury pomieszczenia 
ozonem, który posiada potwierdzone laboratoryjnie właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze  i 
wirusobójcze. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo w ciągu 12 godzin od 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego dla wskazanych pomieszczeń we wskazanych 
lokalizacjach.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
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okres wykonywania 
usługi ozonowania: 

 Planowany termin realizacji usługi:  luty 2022 r. – maks. czerwiec 2023 r. 

Ozonowaniu będą podlegać sale o powierzchni użytkowej śr. 20 m2, 40 m2 oraz 60 
m2 przed zaplanowanymi rozmowami kwalifikacyjnymi oraz wsparciem społeczno-
zawodowym dla uczestników/-czek w projekcie „Mam potencjał, chcę działać”.  

Cykliczność: od 0 do minimum 3 ozonowań dziennie w różnych godzinach - między 
godz. 8:00 a 21:00.  

Zakres w ujęciu tygodniowym: od poniedziałku do piątku oraz w uzasadnionych 
przypadkach w weekendy, w godzinach od 8:00 do 21:00.  

Łączna liczba godzin przeprowadzenia  ozonowania na potrzeby realizacji projektu: 

a) przed wsparciem indywidualnym: łącznie do 402 godzin, 

d) przed przeprowadzeniem grupowych warsztatów: do 24 godzin. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia nawet do 
wartości 0 godzin usługi ozonowania w zależności od liczby osób rekrutowanych i 
zrekrutowanych do uczestnictwa w projekcie. Zamawiający podejmie rozmowy z 
zakresie zawarcia umowy na ozonowanie z tym Oferentem, który przedstawi 
najbardziej atrakcyjną cenowo ofertę zgodnie z zawartą w niniejszym zaproszeniu 
specyfikacją. 

warunki 
wykonywania usługi 
ozonowania: 

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.  

Do świadczenia usługi ozonowania pomieszczeń Wykonawca wyposaży swoich 
pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki i rękawiczki.  
Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją usługi są po stronie 
Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę.  

Za 1 godzinę pracy  uznaje się 45 minut plus Wykonawca zobowiązuje się również do 
przewietrzenia pomieszczenia przez okres co najmniej 15 minut. 

Comiesięczne potwierdzenie wykonania usługi ozonowania przez Wykonawcę 
odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym 
terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.        

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o pojawiających się 
problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu świadczenia usługi 
ozonowania przez Wykonawcę. 
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przeznaczenie: 
Wykonywanie usługi ozonowania przed wykonywanym w projekcie wsparciem 
indywidualnym i grupowym w godzinach od 8:00 do maks. 21:00 w dni powszednie 
oraz w dni wolne od pracy. 

lokalizacja: 

Wałbrzych.  

Zamawiający zastrzega, iż w razie zapotrzebowania i konieczności 
przeprowadzenia ww. wsparcia społeczno-zawodowego poza przedmiotową 
lokalizacją, może nastąpić konieczność wykonania usługi w innym miejscu na 
terenie województwa dolnośląskiego.   

 

Zamawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną 
odrzucone. 

III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: 

Tablica ogłoszeń w siedzibie Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. oraz strona internetowa 
projektu:  
https://inkubatorpomyslow.pl/ 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie ze specyfikacją – okres świadczenia usługi ujęto w przedmiocie zamówienia.  

V.OFERTY CZĘŚCIOWE: 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Warunkami ubiegania się Oferenta o realizację usługi jest: 

1) Oświadczenie Oferenta, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2. 

2) Spełnienie  warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert, tj.  załącznik nr 1. 

3) Oświadczenie, iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe 
lub osobowe – załącznik nr 3. 

4) Dołączenie podpisanego załącznika nr 4, przez co Oferent potwierdzi zapoznanie się i akceptację 
jego treści.  

Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy 
dokumentów, oświadczeń i informacji przedłożonych przez Oferentów. Wykaz niezbędnych do tego 
celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w  pkt. VII. 

https://inkubatorpomyslow.pl/
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPROSZENIU: 

1. Każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w zaproszeniu. Oferta winna zawierać: 

a) wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków – zgodny z wzorem 
stanowiącym załącznik– załącznik nr 1; 

b) oświadczenie Oferenta, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 2; 

c) oświadczenie, iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe 
lub osobowe – załącznik nr 3; 

d) dołączenie podpisanego  załącznika nr 4, przez co Oferent potwierdzi zapoznanie się i akceptację 
jego treści. 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 20 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. 
Adres do korespondencji: Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. ul. Ludowa 1 C, 58-304 
Wałbrzych, pokój 219, telefon. 533 161 999. 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Norbert Eświł, telefon 533 161 999, adres 
mailowy eswilnorbert@gmail.com. Kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9:00 do 15:00. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego 
przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie 
oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza  stanowiącego załącznik nr 1 oraz 
załącznik nr 2 i załącznik nr 3. Oferent może złożyć jedną ofertę. 
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5. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. VII należy złożyć w jednym 
egzemplarzu. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji przedmiotu zaproszenia. 
7. Oferent może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 – z 
późniejszymi zmianami) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 
9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                          

z oryginałem przez Oferenta.  
10. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11. Po upływie terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w 

ofercie. 
12. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zszyta zszywaczem, uniemożliwiając w ten 

sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty. 
XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferty należy składać do 10.02.2022 r. do godziny 9:00 osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną 
do siedziby Zamawiającego – Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. ul. Ludowa 1 c, 58-304 
Wałbrzych - drugie piętro pokój 219  (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 
UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.  
XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w 
polskich złotych (PLN). 

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę  cena jednostkowa za godzinę (zgodnie z 
załącznikiem do oferty). 

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowanie przedmiotu 
umowy. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która – przy spełnieniu wymagań opisanych w 
warunkach lokalowych, zaoferuje najniższą cenę, przez co zostanie najwyżej oceniona wśród 
pozostałych. 

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSÓBU OCENY OFERT: 

1. Cena brutto oferty – 100%. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która będzie spełniała wymagania zapisane w 
zaproszeniu i będzie najtańsza. 

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającymi, a Wykonawcą w walutach obcych, 
innych niż PLN. 
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XVI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY: 

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi mailowo i/lub telefonicznie i/lub pisemnie 
Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 
przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 14.02.2022r. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcie umowy Zamawiający 
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny.  

4. Termin wyboru ofert nastąpi maks. do dnia 11.02.2022 r. 

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 

1. Wzór umowy  zamawiający dostarczy wykonawcy zaraz po wyłonieniu ofert. 

2. Zamawiający informuje, iż w umowie zawarty będzie zapis mówiący, iż w przypadku nie 
wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez 
zachowania należytej staranności, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3. W umowie zawarte będą zapisy, iż przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy i określają warunki uzasadniające wprowadzenie zmian: 

- w przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności w wyniku klęski żywiołowej, kataklizmu lub 
innych czynników, 
- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę, 
- zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, 
- zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
- konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby projektu; 
- zwiększenia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia) lub zmniejszenia 
ostatecznej liczby godzin usług ozonowania ze względu na zwiększone lub zmniejszone 
zapotrzebowanie Zamawiającego. 
XVIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 

1. Oferta ze strony Oferenta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zaproszeniu i być złożona 
na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia na każdym etapie bez 
podawania przyczyny.  

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
4.  W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu 
zaoferował najniższą cenę.  

5. 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.  
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6. Zamawiający informuje, że terminy płatności Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia 
na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją 
umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.  

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert  NR 1/RPO/9.1.1/MPCD 

 Wzór oferty na usługę dotyczącą ozonowania- Załącznik nr 1 

 Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 2 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3  

 Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 

 

DANE OFERENTA 

Nazwa Oferenta - …………………………………………………………………………………………….................................. 

Adres Oferenta - ………………………….…………………………………………………………………………………………………..… 

Telefon - ……………………………… fax ……………………….e-mail ……………………………………………………………………. 

 

OFERTA 

Wykonywanie usług ozonowania pomieszczenia,-ń przed przeprowadzeniem wsparcia w formie:  
indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych, wsparcia psychologicznego, wsparcia doradcy 

zawodowego, pośrednika pracy oraz grupowych warsztatów dla uczestników,-czek  na potrzeby 
realizacji projektu pt. „Mam potencjał, chcę działać”  

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę dotyczące zamówienia na wykonywanie usług 
ozonowania pomieszczeń przed przeprowadzaniem wsparcia indywidualnego i grupowego dla 
uczestników,-czek w ramach realizacji projektu pt. „Mam potencjał, chcę działać”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
składamy ofertę następującej treści: 

 

Lp. 
Opis szczegółowy przedmiotu 
zamówienia 

Cena netto za 1 
godzinę 
ozonowania 
pomieszczenia 

Podatek VAT 
(jeśli 
występuje) 

Cena brutto za 
1 godzinę 
ozonowania 
pomieszczenia  

1. Koszt przypadający na wykonywanie 
usług ozonowania pomieszczenia na 
potrzeby realizacji form wsparcia w 
ramach projektu za 1 godzinę 
zegarową  

   

 Słownie:    

 

Warunki: 

- zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego w związku z trwającą pandemią    ❑TAK              ❑NIE,  
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- oświadczam, iż  wyposażę moich pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki i 

rękawiczki     ❑TAK              ❑NIE,  
 
- koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są wliczone w oferowaną 

cenę    ❑TAK              ❑NIE, 

- za 1 godzinę pracy  uznaję pełną godzinę zegarową (60 minut), w ramach której zobowiązuję się 

również do przewietrzenia pomieszczenia przez okres co najmniej 15 minut  ❑TAK              ❑NIE, 

 
- zobowiązuję się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie i w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego   ❑TAK              ❑NIE,        

 

 
 
Oświadczenie 

Spełniam  warunki zamówienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert NR 1/RPO/9.1.1/MPCD. 
 

 

 

………………………………...... 

data i podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik  nr 2 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1: 

 

 Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

2.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 20 dni od daty, w której upływa 
termin  składania ofert. 

3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego zaproszenia do składania ofert przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń. 

 
4. Oświadczam, że jestem gotowy,-a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zaproszeniem doskładania ofert NR 
1/RPO/9.1.1/MPCD z dnia 02.02.2022r. 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)   (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A 
ZAMAWIAJĄCYM 

 

 
Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub 
osobowe 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 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. 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 4 

Klauzula informacyjna dla:  

• Oferentów będących osobami fizycznymi,  

• Oferentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,  

• pełnomocników Oferentów będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych 
zamieszczonych w pełnomocnictwie),  

• członków organu zarządzającego lub nadzorczego Oferenta, wspólników spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych 
w informacji z KRK).  

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”, 
Zamawiający informuje, że:   

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

• Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. 

• ul. Beethovena 10 

• 58-300 Wałbrzych 

• Tel. 533 161 999 

• NIP: 8863005415 

adres e-mail: https://inkubatorpomyslow.pl/ 

numer telefonu: 533 161 999. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z zaproszeniem do składania ofert NR 1/RPO/9.1.1/MPCD z dnia 2 lutego 2022r. prowadzonym z 
uwzględnieniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja zaproszenia w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto 
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.  

• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w zaproszeniu do składania ofert z 

https://inkubatorpomyslow.pl/
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uwzględnieniem zasady konkurencyjności, określonym w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku 
nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.  

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

• Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

• Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

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

− 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.  

 

 

……………………………………………………….. 

Podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 


