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Załącznik Nr 9 do Procedury realizacji projektu grantowego  
Obowiązuje od 15.09.2020 

 

 ………………………………, …………                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                (miejscowość, data) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 

 

 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

 

W RAMACH PROJEKTU „OGRANICZENIE EMISJII ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO 
GRANTOBIORCY: 
 

 

ADRES: 
 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY: 
 

 

ADRES E-MAIL: 
 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWENIA  
 

ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA1 

 
 

DODATKOWE WARUNKI2   
 

UWAGA DODATKOWA  W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji 
lokalnej budynku / mieszkania, którego dotyczy Zapytanie ofertowe. 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

WYMAGANY MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA   
 

 
do dnia  ……………………………… 
                dzień / miesiąc / rok  

ADRES NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ 
REALIZOWANY BĘDZIE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3 
(ULICA, NR BUDYNKU/MIESZKANIA/ KOD POCZTOWY, 
MIEJSCOWOŚĆ) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 uzupełnić zgodnie z informacjami podanymi we Wniosku o powierzenie Grantu 
2 fakultatywne  np. wiedza i doświadczenie Wykonawcy, potencjał techniczny Wykonawcy, okres gwarancji wykonania usługi, czas reakcji serwisu w 
okresie gwarancji rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii itp. 
3 tj. adres realizacji przedsięwzięcia 
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IV. KRYTERIUM WYBORY OFERTY 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 

Nazwa kryterium Waga kryterium  

Cena całkowita za przedmiot zamówienia  100 % 

 
2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę z najniższą ceną.  

3. Wartość (cena) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Wartość (cenę) należy 

zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cenę jako kryterium zastosowano ze względu na fakt, że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy 

jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej.  

 

V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEZ WYKONAWCĘ:  

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT4 
(ULICA, NR BUDYNKU/MIESZKANIA/  
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ) 

 

 

 
SPOSÓB OTRZYMANIA OFERTY: 
 

 
☐  forma elektroniczna na podany adres e-mail : ……………………………………………5 

 
   ☐  forma papierowa na adres wskazany powyżej 

TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 
 
 

 
   do dnia ………………………………  
                   dzień / miesiąc / rok 

 

VI. PODSTAWA DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

2. oświadczą, że posiadają uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, 

3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 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 przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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,  

 pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny zgodnie z treścią pkt. IV niniejszego Zapytania 

ofertowego w następujących przypadkach: 

 Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego; 

 Wykonawca złożył ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń wymaganych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,  

 Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje, 

 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu niniejszego Zapytania ofertowego, 

 Wykonawca złożył ofertę po terminie, 

                                                           
4 adres korespondencyjny Zamawiającego (Grantobiorcy) 
5 uzupełnić proszę adres e-mail (jeśli dotyczy) 



  

 
 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 
str. 3 

 

 Wykonawca złoży ofertę zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. 

 

VIII. INFORMACJA DODATKOWA  

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta musi zostać opatrzona czytelnym podpisem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do zaciągania 

zobowiązań przez Wykonawcę.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.  

5. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia:  

a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane 

warunki pogodowe, mogące uniemożliwić usługę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację 

postanowień umowy. 

10. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych 

omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia 

postępowania bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych 

uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie  

o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu ofertowym.  

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania. 

14. Zastrzega się, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia Umowy.  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór Formularza ofertowego.  

 

Z poważaniem, 

 

                                                                                                                                                                           
…………………………………………………………………… 

(czytelny podpis Grantobiorcy) 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego  

                     …………………..…,dn. …….……… 
 miejscowość i data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA   

NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO  

 

W RAMACH PROJEKTU „OGRANICZENIE EMISJII ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

NAZWA WYKONAWCY  
 

 

ADRES SIEDZIBY  
 

 

NIP  

NUMER TELEFONU   

ADRES E-MAIL  
 

 

 

2. OFERUJE / OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA: 

 
WARTOŚĆ NETTO  
 

 PLN 

 
PODATEK VAT ( …..%) 
 

 PLN 
 

 
WARTOŚĆ BRUTTO 
 

 PLN 

 
SŁOWNIE  
(WARTOŚĆ BRUTTO) 

 PLN 

 

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

Ponadto ja/my niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. zapoznałem (zapoznaliśmy) się przedmiotem zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym i wymaganiami 

technicznymi przedsięwzięcia i uzyskałem (uzyskaliśmy) wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

2. działając w imieniu firmy dysponuję (dysponujemy) osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i która będzie czynnie uczestniczyć przy realizacji zamówienia.  

3. jestem(y) związany (związani) z ofertą w terminie 60 dni od momentu składania ofert. 

4. w przypadku uznania złożonej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

5. wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych na potrzeby przedmiotowego 

konkursu, a także w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu przez  podmioty uprawnione 

do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicieli zgodnie rozporządzeniem 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); 
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6. zapoznałem się z klauzulą informacyjną dołączoną do zapytania ofertowego; 

7. nie jestem (jesteśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

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 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 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. 

8. świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego za podanie w 

niniejszym oświadczeniu nieprawdy, potwierdzam/y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

……………………………… dn. ……………………                       …………………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość i data                                                                          (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. 
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 
 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach 

RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, 

mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,00-926 Warszawa. 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail 

inspektor@umwd.pl; 
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl. 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z 
odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych - RODO. 

5) W zakresie zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-

2020” moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. W zakresie 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 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, 

 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, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
 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. 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, Beneficjent  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i 

audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020. 
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz 

do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu.  

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma 
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w tym zakresie.  
11) Moje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
12) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

mailto:
mailto:iod@miir.gov.pl

