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Kraków, dnia 04.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SD/RK/2019
na:
prowadzenie merytoryczne i moderowanie spotkań dyskusyjnych w 7 obszarach Natura 2000 uwzględnionych w projekcie „Rzeki
Karpackie – Czysta Natura 2000” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. Zamawiający
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
ul. Józefitów 4/5 , 30-039 Kraków
tel. 691-925-100
NIP: 676-10-21-929
REGON: 350524261
2. Opis przedmiotu zamówienia
Prowadzenie merytoryczne i moderowanie łącznie 7 spotkań dyskusyjnych w obszarach Natura 2000 dotyczących karpackich rzek,
objętych projektem „Rzeki Karpackie – Czysta Natura 2000”, w gminach obejmujących obszary Natura 2000:
1. Dolna Soła PLH120083,
2. Czarna Orawa PLH120005,
3. Łososina PLH120087,
4. Biała Tarnowska PLH120090,
5. Wisłoka z dopływami PLH180052,
6. Jasiołka PLH180011,
7. Rzeka San PLH180007.
Wstępny program spotkań dyskusyjnych:
(informacje na każdym spotkaniu dostosowane do danego obszaru)
1.
2.
3.

Powitanie gości. 5 min
Prezentacja projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” i przeprowadzonych działań. 15 min
Prezentacja edukacyjnej wycieczki wirtualnej po danym obszarze Natura 2000 – przedstawienie najważniejszych w danym
obszarze siedlisk i gatunków naturowych. 20 min
4. Pokaz diaporamy o przyrodzie rzek karpackich. 25 min
5. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dla danego obszaru Natura 2000. 15 min.
6. Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom? Wpływ
poboru żwiru, zabezpieczania koryta i brzegów rzeki, budowy zapór, zmian klimatu na przyrodę, powodzie i susze. 60 min
7. Przerwa kawowa. 20 min
8. Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego
społeczeństwa? 60 min
9. Możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami ,m.in. wskazanych przez mieszkańców w ankiecie, sołtysów, władze
gmin. 60 min
10. Podsumowanie spotkania, wolne wnioski i dodatkowe pytania mieszkańców. 15 min.
11. Zakończenie i pożegnanie uczestników. 5 min
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Długość spotkania ok. 7 h lekcyjnych (z przerwami)
Spotkania w godzinach ok. 9.00 -15.00
Działania dodatkowe:
Ekspozycja prac z konkursu plastycznego – towarzysząca wydarzeniu. Prace wystawione będą w budynku, w którym odbędzie się
spotkanie (w zależności od warunków lokalowych: w sali konferencyjnej lub w holu/foyer).
Każdy z uczestników otrzyma broszurę edukacyjną nt. danego obszaru.
Termin przeprowadzenia spotkań: do ustalenia
Wymagany skład zespołu: 2 ekspertów i 2 moderatorów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych (przy czym oceniane będzie doświadczenie min. 2 osób: 1 eksperta i 1
moderatora).
Prawa autorskie i prawa pokrewne:
Wykonawca będzie posiadał prawa autorskie do wykonywanych utworów, będą one nieograniczone i nieobciążone na rzecz osób
trzecich, oraz że przeniesie na Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych majątkowe prawa autorskie do tych utworów, w tym do
ich elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z przedmiotowego dzieła w
tym zwłaszcza do wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnienie techniką drukarską,
risograficzną lub kserograficzną umieszczanie na stronach internetowych.
a
3. Warunki udziału i kryteria oceny
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Ekspert - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z tematyką ochrony rzek objętych programem Natura 2000, co
oznacza, że:
a) posiada co najmniej tytuł magistra – max. 4 pkt. (po 1 pkt. za każdy stopień naukowy – mgr, dr, hab., prof.)
b) posiada wiedzę i doświadczenie nt. problemów regulacji i przegradzania rzek, niszczenia siedlisk, gatunków obcych, powodzi
i suszy oraz sposobów zapobiegania im, dynamiki rzek górskich itp., potwierdzone: co najmniej 3 pracami opublikowanymi w
krajowych lub międzynarodowych czasopismach tematycznych – max. 10 pkt. (po 1 pkt. za każdą pracę)
c) posiada znajomość społecznych problemów ochrony rzecznych obszarów Natura 2000 udokumentowaną doświadczeniem w
projektach – max. 10 pkt (po 1 pkt. za każdy rok pracy w projekcie),
d) posiada doświadczenie w prowadzeniu seminarium / konferencji - max. 7 pkt (po 1 pkt. za prowadzenie lub organizację
każdego seminarium / konferencji),
e) uczestniczył w seminarium / konferencji jako prelegent - max. 7 pkt (po 1 pkt. za każdy przedstawiony referat),
2) Moderator – posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w moderowaniu seminariów/konferencji itp., co oznacza że:
a) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie lub kwalifikacje i uprawnienia trenerskie – max. 7 pkt. (po 1 pkt. za
każdy rok doświadczenia akademickiego lub za każde uprawnienia)
b) posiada doświadczenie w prowadzeniu seminarium / konferencji jako moderator - max. 10 pkt (po 1 pkt. za prowadzenie lub
organizację każdego seminarium / konferencji),
c) posiada znajomość problemów ochrony rzecznych obszarów Natura 2000 lub ochrony przyrody w ogóle, udokumentowaną
doświadczeniem w projektach – max. 5 pkt (po 1 pkt. za każdy rok pracy w projekcie),
Łącznie max. 60 pkt. za wiedzę i doświadczenie Wykonawcy.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie oraz w przypadku powoływania się zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzę i
doświadczenie innych podmiotów Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w podpunktach 1) a-f i 2) a-c niniejszego rozdziału
spełnione były łącznie przez te podmioty, przy czym każdy z 2 ekspertów, których doświadczenie będzie oceniane uzyska min. 20 pkt.,
a każdy z 2 moderatorów - min. 10 pkt.
3) Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
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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% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki,
teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawcy, będzie on podlegał odrzuceniu z postępowania.
4) Dodatkowo Wykonawca oświadcza, iż jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (wliczając wykonanie przedmiotowego dzieła) oraz działań finansowanych z innych
źródeł i podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie na osobę. Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form
zaangażowania zawodowego, w szczególności:
- w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy
czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a
nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie
przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych (przy czym oceniane będzie doświadczenie min. 2 osób: 1 eksperta + 1
moderatora).
2. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu
2.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadczenia o potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. 2) oraz o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych (zał. 3) oraz na podstawie złożonego wraz z ofertą CV.
2.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który
nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
2.3 Ocenie w kryteriach oceny ofert będą podlegały tylko oferty tych wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

1. Wiedza i doświadczenie
Cena brutto za wykonanie całego zakresu
2.
zamówienia (całkowity koszt Zamawiającego)

60 %

Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferent za dane
kryterium
60 pkt

40 %

40 pkt

Znaczenie procentowe
kryterium

Cena brutto:
(Cmin/Cof)*100*40%
Gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cof – cena oferenta
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Jeśli dwóch lub więcej Oferentów zaoferuje w sumie taką samą cenę brutto, wtedy każdy
z nich otrzyma taką samą pozycję w rankingu, co przełoży się na identyczną liczbę punktów. Wówczas decydujące będzie
doświadczenie.
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Wiedza i doświadczenie
1) Ekspert - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z tematyką ochrony rzek objętych programem Natura 2000, co
oznacza, że:
f) posiada co najmniej tytuł magistra – max. 4 pkt. (po 1 pkt. za każdy stopień naukowy – mgr, dr, hab., prof.)
g) posiada wiedzę i doświadczenie nt. problemów regulacji i przegradzania rzek, niszczenia siedlisk, gatunków obcych, powodzi
i suszy oraz sposobów zapobiegania im, dynamiki rzek górskich itp., potwierdzone: co najmniej 3 pracami opublikowanymi w
krajowych lub międzynarodowych czasopismach tematycznych – max. 10 pkt. (po 1 pkt. za każdą pracę)
h) posiada znajomość społecznych problemów ochrony rzecznych obszarów Natura 2000 udokumentowaną doświadczeniem w
projektach – max. 10 pkt (po 1 pkt. za każdy rok pracy w projekcie),
i) posiada doświadczenie w prowadzeniu seminarium / konferencji - max. 7 pkt (po 1 pkt. za prowadzenie lub organizację
każdego seminarium / konferencji),
j) uczestniczył w seminarium / konferencji jako prelegent - max. 7 pkt (po 1 pkt. za każdy przedstawiony referat),
2) Moderator – posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w moderowaniu seminariów/konferencji itp., co oznacza że:
d) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie lub kwalifikacje i uprawnienia trenerskie – max. 7 pkt. (po 1 pkt. za
każdy rok doświadczenia akademickiego lub za każde uprawnienia)
e) posiada doświadczenie w prowadzeniu seminarium / konferencji jako moderator - max. 10 pkt (po 1 pkt. za prowadzenie lub
organizację każdego seminarium / konferencji),
f) posiada znajomość problemów ochrony rzecznych obszarów Natura 2000 lub ochrony przyrody w ogóle, udokumentowaną
doświadczeniem w projektach – max. 5 pkt (po 1 pkt. za każdy rok pracy w projekcie),

Łącznie max 60 pkt. za wiedzę i doświadczenie Wykonawcy.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie oraz w przypadku powoływania się zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzę i
doświadczenie innych podmiotów Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w podpunktach 1) a-f i 2) a-c niniejszego rozdziału
spełnione były łącznie przez te podmioty, przy czym każdy z 2 ekspertów, których doświadczenie będzie oceniane uzyska min. 20 pkt.,
a każdy z 2 moderatorów - min. 10 pkt.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Wykonawców, brane będą pod uwagę dodatkowe wykazane doświadczenie
i wiedza przydatne w realizacji zamówienia, za które nie przyznano punktów wg powyższego opisu.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest
Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże
ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podjęcia, przerwania współpracy z Wykonawcą – w przypadku nie uzyskania zgody, ze
strony Instytucji Zarządzającej na finansowanie jakiegokolwiek etapu realizacji projektu.
4. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz Oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie – prezentacja potencjału Oferenta (załącznik nr 2 wraz z CV)
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3)
4. Pełnomocnictwo w przypadku oferty zespołowej (załącznik nr 4)
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną)
obligatoryjnie dostarczy wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą
zawarcia umowy.
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5. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 19 grudnia 2019 r., do godz. 09.00:
mailowo na adres joannadw@op.pl (skany potwierdzone za zgodność z oryginałem). Po ocenie nadesłanych ofert, wybrani
wykonawcy niezwłocznie dostarczą oryginały do biura Fundacji Wspierania Inicjatyw ekologicznych, ul. Przemysłowa 4/19, 30-039
Kraków, pod rygorem odrzucenia oferty i wybrania kolejnej spełniającej wymagania niniejszego zapytania. Oryginały należy
dostarczyć w kopercie z dopiskiem „z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na prowadzenie spotkań dyskusyjnych”
6. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy wybrana oferta przekracza kwotę
przeznaczoną na realizację w/w zadań w budżecie projektu: „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej
dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”.
7. Pozostałe informacje
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na
składanie ofert.
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofertach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji
projektu, w szczególności związanego z decyzją Instytucji Zarządzającej o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W tym przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za realizowane do tego czasu zadania.
4. Wynagrodzenie za realizację zadań będzie wypłacane po zakończeniu realizacji zadania, pod warunkiem przedłożenia rachunku.
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz spełni wymogi
określone w Zapytaniu Ofertowym.
6. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
7. Płatnikiem będzie:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Józefitów 4/5 , 30-039 Kraków
Tel. 691-925-100
NIP: 676-10-21-929
REGON: 350524261
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Joanna Wójcik tel. 790-36-39-36 oraz Anna Mendel – tel. 607-358-222
9. Wykaz załączników
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są:
Lp.
Oznaczenie Załącznika
1)
2)
3)
4)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Nazwa Załącznika

Wzór Formularza Oferty
Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Wzór pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
My, niżej podpisani (imię i nazwisko / nazwa firmy):
........................................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:
Firma / zespół wykonawców w składzie:..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres siedziby firmy / adres zamieszkania:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Numer telefonu/e-mail:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

oferujemy poniższą cenę za realizację zamówienia nr SD/RK/2019:
prowadzenie spotkań dyskusyjnych w projekcie „Rzeki Karpackie – Czysta Natura 2000”

Prowadzenie łącznie 7 spotkań dyskusyjnych w obszarach Natura 2000 dotyczących karpackich rzek, objętych projektem „Rzeki
Karpackie – Czysta Natura 2000”, w gminach obejmujących obszary Natura 2000: 1. Dolna Soła PLH120083, 2. Czarna Orawa
PLH120005, 3. Łososina PLH120087, 4. Biała Tarnowska PLH120090, 5. Wisłoka z dopływami PLH180052, 6. Jasiołka PLH180011, 7.
Rzeka San PLH180007.
Termin przeprowadzenia spotkań: do ustalenia;
Wymagany skład zespołu: 2 ekspertów i 2 moderatorów.
1.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ oraz
zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.

2.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

Cena całościowa za przeprowadzenie 7 spotkań dyskusyjnych (po jednym na każdy obszar Natura 2000):
…………………………… PLN brutto (netto + podatek VAT*), w tym VAT: ……………………PLN

………………………………………………………………….
(miejsce, data)

…………………………………………………………………………………………
(Podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)

*w przypadku osób fizycznych należy podać całkowity koszt zamawiającego.
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
nr SD/RK/2019

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr SD/RK/2019 oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z ustawami, które nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie objętym zamówieniem,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W załączeniu przekazujemy CV potwierdzające spełnienie tych warunków.

………………………………………………………………….
(miejsce, data)

…………………………………………………………………………………………
(Podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
w postępowaniu nr SD/RK/2019

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr SD/RK/2019 oświadczamy, że:
nie jestem/my powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy 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% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki,
teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………….
(miejsce, data)

…………………………………………………………………………………………
(Podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 4

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr tel., seria i nr dowodu osobistego)
niniejszym udzielam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres, nr tel., seria i nr dowodu osobistego)

PEŁNOMOCNICTWA
Do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr SD/RK/2019 na prowadzenie merytoryczne i moderowanie spotkań dyskusyjnych w 7 obszarach Natura
2000 uwzględnionych w projekcie „Rzeki Karpackie – Czysta Natura 2000” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłoszonym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu, a w szczególności do:
- złożenia i podpisania oferty,
- złożenia, podpisania i udzielania wyjaśnień w zakresie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
wszelkich innych dokumentów związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
-potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów,
- dokonywania innych czynności koniecznych w postępowaniu.
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne na okres prowadzenia ww. postępowania.

Data: ……………………….………

Podpis wystawcy Pełnomocnictwa: …………………………………….....................

Klauzula informacyjna art. 13. RODO, w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych w związku z realizacją warsztatów edukacyjnych „Jak uczyć o
karpackich rzekach?” w ramach projektu „Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej
Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Adres: ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków
KRS nr 0000060308; REGON: 350524261; NIP: 676-10-21-929
W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: ania.fwie@gmail.com
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją warsztatów i zobowiązań ynikających z projektu. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO).
W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email, numer telefonu, wynikające m.in. z formularza zgłoszeniowego, do
którego niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik.
Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.
Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na warsztaty.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Dane będą przetwarzane do końca realizacji projektu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres roszczeń związanych z tym procesem. Pozostałe dane
będą przetwarzane w terminach odpowiadających terminom wskazanym w odrębnych przepisach prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani / Pana prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

