
Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

1) Zamawiający

Fundacja Civis Polonus, z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa
ul. Bagatela 10 lok. 36, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.

Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000190972.

www: http://civispolonus.org.pl/

tel: 22 827 52 49

mail: fundacja@civispolonus.org.pl

Postępowanie prowadzone jest w ramach Programu Równać Szanse realizowanego

przez Fundację Civis Polonus. Program ma charakter edukacyjno-oświatowy, a jego

celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie wyrównywania

szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast

(do 20.000 mieszkańców), zwany dalej Programem.

2) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Systemu Obsługi Grantów dla
Programu Równać Szanse oraz strony internetowej wraz z wdrożeniem i
gwarancją:

1. Budowa, wdrożenie, wsparcie techniczne1 Systemu Obsługi Grantów dla

Programu Równać Szanse (jego celem jest informatyczna obsługa naboru,

oceny i obsługi wniosków i dotacji).

1 Jeśli w zapytaniu ofertowym jest mowa o “wsparciu technicznym” to Zamawiający rozumie to jako
bieżący nadzór na prawidłowym funkcjonowania Systemu Obsługi Grantów i strony internetowej. W
ramach miesięcznego abonamentu przewidzianego za usługę wsparcia technicznego Partner
Technologiczny gwarantuje nie mniej niż 5 godzin prac rozwojowych, które mogą być wykorzystane w
ramach miesiąca abonamentowego, a jeśli nie zostaną wykorzystane przechodzą na kolejne
miesiące.
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2. Budowa, wdrożenie i wsparcie techniczne strony internetowej dla Programu

Równać Szanse.

3. Gwarancja na użytkowanie każdego z narzędzi przez minimum jeden rok od

dnia przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanego zamówienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w treści zapytania

ofertowego i załącznikach. Przedmiot Zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań.

Nazwy nadane poszczególnym zadaniom:

Zadanie nr 1. Budowa i wdrożenie Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać

Szanse.

Zadanie nr 2. Wsparcie techniczne po wdrożeniu Systemu Obsługi Grantów dla

Programu Równać Szanse.

Zadanie nr 3. Budowa i wdrożenie strony internetowej dla Programu Równać

Szanse.

Zadanie nr 4. Wsparcie techniczne po wdrożeniu strony internetowej dla Programu

Równać Szanse.

Ważne: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy potencjalny

Partner technologiczny może złożyć jedną ofertę na jedno zadanie. Jako

Zamawiający nie określamy maksymalnej liczby zadań na jaką może zostać złożona

oferta przez jednego Partnera technologicznego.

Szczegółowy zakres prac jaki należy wykonać przedstawiamy w załącznikach
1-5.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie

zaproponowanych technologii w realizacji przedmiotu zamówienia.

Technologie równoważne tzn. technologie, dzięki zastosowaniu których

uzyskuje się produkt o nie gorszych/korzystniejszych parametrach niż ten

przedstawiony w załącznikach 1-5.
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2. Zamawiający oczekuje wskazania przez potencjalnego Partnera

technologicznego tych części zamówienia, których wykonanie zamierza on

powierzyć podwykonawcom i podania przez Partnera technologicznego

nazw/imion i nazwisk podwykonawców. Zamawiający zatwierdzi ostateczną

listę podwykonawców.

3. Przedmiot zamówienia zostanie objęty gwarancją obowiązującą od dnia

podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu

zamówienia.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Partnerzy technologiczni, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.7.

3) Zamawiający dysponuje następującymi środkami na realizację
przedmiotu zamówienia:

● zadania 1 i 3 łącznie max. 140 000 złotych netto;

● zadania 2 i 4 łącznie ok. 1500 złotych netto miesięcznie;

4) Tryb złożenia ofert o udzielenie zamówienia

Postępowanie związane ze złożeniem ofert w odpowiedzi zapytanie ofertowe i

udzieleniem zamówienia nie podlega prawu zamówień publicznych i jest

prowadzone według procedur obowiązujących u  Zamawiającego.

Zapraszamy potencjalnych Partnerów technologicznych do udziału w dialogu

ofertowym, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i

omówienie możliwości jego realizacji, ewentualnej współpracy i zastosowanych

rozwiązań technologicznych opisanych w załącznikach 1-5 lub równoważnych.

Cele dialogu:

1. Udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania potencjalnego Partnera

technologicznego, aby mógł opracować dokumentację oferty w pełni

odpowiadającą wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu zapytania

ofertowego i załącznikach.
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2. Uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i

najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w

dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia.

Udział w dialogu ofertowym jest warunkiem złożenia końcowej oferty.

Warunkiem udziału w dialogu ofertowym jest złożenie wstępnej oferty2.

Zasady prowadzenia dialogu ofertowego

1) Dialog ofertowy odbędzie się w dwóch terminach:

a) dnia 26 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie ze wszystkimi Partnerami

technologicznymi, którzy złożą ofertę wstępną, która jest deklaracją udziału

w postępowaniu i dialogu ofertowym, do dnia 21 maja 2021 r., do godziny

12.00 (z zastrzeżeniem zmiany terminu, w tym możliwością wydłużenia

terminu przez Zamawiającego w uzasadnionym przypadku).

b) dnia 8 czerwca 2021 r., z dwoma Partnerami technologicznymi, którzy

złożą najkorzystniejsze oferty końcowe. Zaproszenie do udziału w dialogu

zostanie przekazane Partnerom technologicznym, których oferty zajęły dwa

najwyższe miejsca w konkursie, nie później niż 6 czerwca 2021 r., do godziny

17.00. Po tych rozmowach Zamawiający dokona wyboru oferty, która jego

zdaniem jest najkorzystniejsza i zabezpiecza wszystkie potrzeby i wymagania

dotyczące przedmiotu zamówienia. Nie później jednak niż 15 czerwca 2021 r.

2) Zasady prowadzenia dialogu ofertowego zostaną rozesłane mailowo wraz

z zaproszeniem do udziału w dialogu ofertowym po złożeniu oferty wstępnej.

3) Dialog ofertowy jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencji, równe traktowanie podmiotów w nim uczestniczących

oraz oferowanych przez nich rozwiązań. Zamawiający sporządzi z dialogu

pisemny protokół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio

przebiegu dialogu.

2 Jeśli w zapytaniu ofertowym jest mowa o ofercie wstępnej to Zamawiający rozumie to jako ofertę
całościową składającą się ze wszystkich elementów określonych w punkcie 8, z zastrzeżeniem, że
Partner technologiczny może podać widełki cenowe poszczególnych elementów składowych oferty,
które zostaną sprecyzowane po dialogu ofertowym w ofercie końcowej. Partner technologiczny będzie
mógł w ofercie końcowej zmienić/poprawić/doprecyzować wszystkie elementy zawarte w ofercie
wstępnej, jeśli po dialogu ofertowym uzna je za istotne w kontekście ostatecznej oceny oferty.
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4) Podmioty zainteresowane dialogiem otrzymają zaproszenie do udziału w

dialogu w dniu następnym po złożeniu oferty wstępnej, ale nie później niż 24

maja 2021 r. do godziny 17.00. Za udział w dialogu ofertowym podmioty w

nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia. Dialog prowadzony będzie

w języku polskim.

5) Dialog ma charakter jawny, z prawem do zastrzeżenia części oferty objętej

tajemnicą przedsiębiorstwa.

6) Udział w dialogu ofertowym jest warunkiem ubiegania się o  zamówienie.

7) Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu ofertowego podmioty,

które złożą ofertę wstępną po wyznaczonym terminie i nie spełniają warunków

formalnym.

5) Czas realizacji zamówienia :

Zadanie nr 1. Budowa i wdrożenie Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać

Szanse - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

Zadanie nr 2. Wsparcie techniczne po wdrożeniu Systemu Obsługi Grantów dla

Programu Równać Szanse - od dnia 30 listopada 2021 r. do minimum 31 grudnia

2023 r., z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Zadanie nr 3. Budowa i wdrożenie strony internetowej dla Programu Równać Szanse

- od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

Zadanie nr 4. Wsparcie techniczne po wdrożeniu strony internetowej dla Programu

Równać Szanse - od dnia 30 listopada 2021 r. do minimum 31 grudnia 2023 r.,

z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

6) Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

1. budowę i wdrożenie Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać

Szanse, zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do niniejszego ogłoszenia (zadanie

nr 1);

2. budowę i wdrożenie strony internetowej dla Programu Równać Szanse,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania (zadanie nr 3);
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3. wykonanie, w porozumieniu z Zamawiającym, projektów graficznych strony i

Systemu Obsługi Grantów zgodnych z księgą znaku Programu Równać

Szanse (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3)

4. przekazanie praw autorskich do stworzonego dzieła stanowiącego utwór

zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z

częścią zamówienia (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 3) oraz udzielenia licencji;

5. obsługę i aktualizację Systemu Obsługi Grantów oraz strony internetowej

Programu Równać Szanse przez okres min. 2 lat (zadanie nr 2 oraz zadanie

nr 4)

Ramowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia przedstawiono w
załącznikach nr 1-5.

7) Warunki udziału Partnera technologicznego w postępowaniu:
Potencjalny Partner technologiczny musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie

przedmiotu zamówienia oraz posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz

zaplecze techniczne i osobowe do wykonania zamówienia w szczególności:

1.  spełniać warunek udziału w 1 zadaniu z zapytania, jeżeli wykaże, że

w ostatnim roku obrotowym, przed dniem złożenia oferty, osiągnął wartość

minimalnych rocznych przychodów w zakresie działalności objętej

zamówieniem w wysokości 200 000 zł.

2. spełniać warunek udziału w części zapytania obejmującego zadanie nr 1,

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

należycie wykonał co najmniej dwa systemy (podobne jak w przedmiocie

zapytania) o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto dla jednego

zamówienia. Przez wartość jednego zamówienia Zamawiający rozumie

łączną wartość zamówień wykonywanych w ramach jednej umowy.

3. spełniać warunek udziału w części zapytania obejmującego zadanie nr 3,

jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia - projekty z zakresu

tworzenia stron internetowych (podobnych jak w przedmiocie zapytania tj.
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opartych na wordpress) każdy o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN

brutto dla jednego zamówienia. Przez wartość jednego zamówienia

Zamawiający rozumie łączną wartość zamówień wykonywanych w ramach

jednej umowy.

4. Zamawiający nie wskazuje warunków udziału dla części drugiej i czwartej

zapytania.

Wraz z ofertą Partner technologiczny składa oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu. Składając oświadczenia o spełnieniu warunku

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia wskaże

konkretne usługi i podmioty, na rzecz których zostały zrealizowane oraz ich wartość.

Zamawiający ma prawo poprosić o przedłożenie dokumentu potwierdzającego

wykonanie usługi w postaci referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez

podmiot, na rzecz którego wykonywane były usługi. Ponadto, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do kontaktu z podmiotami, które wystawiły

referencje/dokument potwierdzający wykonanie usługi.

8) Elementy składowe oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę, formę prawną, dane identyfikacyjne i teleadresowe Partnera

technologicznego wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu oraz bezpośredni

telefon i email to tej osoby.

2. Krótką prezentację Partnera technologicznego wraz z informacją

o najważniejszych projektach o podobnym poziomie trudności

zrealizowanych w ostatnich trzech latach. W przypadku ubiegania się o więcej

niż jedną część zamówienia proszę przedłożyć prezentację dla każdej z

części.

3. Informacje o specjalistach w tym grafikach, którzy będą zaangażowani

w realizację zadania w przypadku wyboru Partnera technologicznego.

W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia proszę

przedłożyć prezentację dla każdej z części.
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4. Informacje o usługach wykonanych na rzecz sektora organizacji

pozarządowych - załącznik nieobowiązkowy.

5. Proponowany sposób realizacji zamówienia wraz z proponowanym

harmonogramem uwzględniający termin realizacji przedmiotu zapytania

wynikający z zapytania. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część

zamówienia proszę przedłożyć harmonogram dla każdej z części.

6. Cenę oferty z pokazaniem jej najważniejszych składowych. W przypadku

ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia proszę przedłożyć wycenę

dla każdego z zadań.

7. Oświadczenie Partnera technologicznego o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu wskazujące konkretne usługi i podmioty na rzecz których

zostały zrealizowane oraz ich wartość (zgodnie z pkt. 7). Informacje zawarte

w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Partner technologiczny

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

8. W przypadku Partnerów technologicznych, wspólnie ubiegających się

o zamówienie, niniejsze oświadczenia, składa każdy z Partnerów

technologicznych oddzielnie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Partnerów

technologicznych wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw do wykluczenia. Nie można łączyć doświadczenia. Ofertę

składa jeden z Partnerów technologicznych załączając umowę i

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

9) Miejsce i termin  złożenia oferty wstępnej i ostatecznej:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym. Każdy Partner technologiczny może

złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Ofertę podpisuje osoba/osoby

uprawnione do reprezentowania Partnera technologicznego zgodnie z formą

reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie pełnomocnictwa -

skan z podpisem lub pdf z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W temacie

wiadomości e-mail z ofertą potencjalny Partner technologiczny wpisuje:
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„1/2021 - Oferta wstępna na System Obsługi Grantów i stronę internetową dla

Programu Równać Szanse”.

Ofertę3 (wstępną) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

oferta.system@civispolonus.org.pl, w terminie do dnia 21.05.2021 r., do godziny
12.00.

Wszyscy Partnerzy technologiczni składający ofertę wstępną i spełniający warunki

udziału w postępowaniu, zostaną zaproszeni do udziału w dialogu ofertowym

zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 4. zapytania. Następnie Partnerzy

technologiczni będą mieli czas do 2 czerwca 2021 r., do godziny 12.00 na

przesłanie oferty ostatecznej, która zostanie poddana ocenie.

Ofertę4 (ostateczną) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

oferta.system@civispolonus.org.pl, w terminie do dnia 02.06.2021 r., do godziny
12.00.

Partnerzy technologiczni, którzy złożą dwie najkorzystniejsze oferty zostaną

zaproszeni na rozmowy (w terminie wskazanym w pkt. 4. ogłoszenia), w wyniku

których Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Nie później jednak niż

do 7 czerwca 2021 r.

O wynikach postępowania Partnerzy technologiczni zostaną poinformowani drogą

mailową w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia naboru ofert.

10)Kryteria wyboru oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych zadaniach zostanie wybrana
oferta, która zdobędzie najwięcej punktów w ramach poszczególnych
kryteriów oceny.

Przy wyborze oferty w zadaniach 1 i 3 będą brane następujące kryteria:

4 Oferta ostateczna tj. oferta wstępna uzupełniona/zmieniona po udziale w dialogu ofertowym. W
przypadku braku wprowadzania zmian należy ponownie przesłać ofertę wstępną zamieszczając w
temacie maila informacje o ostatecznym charakterze oferty.

3 Oferta wstępna tj. poszczególne dokumenty wchodzące w jej skład należy sporządzić w formie
skanów oryginałów lub skanów kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Partnera
technologicznego lub osobę upoważnioną do reprezentacji.
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A. Cena  netto - 50 % oceny.

B. Ocena zaproponowanego czasu i sposobu realizacji i harmonogramu prac –

20% oceny.

C. Posiadane doświadczenie Partnera technologicznego w przygotowaniu

podobnych zamówień, ponad doświadczenie wymagane w warunkach udziału w

postępowaniu - 30% oceny

1) Kryterium A – Cena netto (C) :

najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert

-------------------------------------------------------------------------- C = x 0,5 x 100 pkt

cena badanej oferty

2) Kryterium B – Ocena zaproponowanego czasu realizacji i harmonogramu prac

(T) :

najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

------------------------------------------------------------------------- T = x 0,2 x 100 pkt

termin realizacji dla badanej oferty

3) Kryterium C – Doświadczenie (D) :

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie (dla każdego zadania oddzielnie) wg

następującego wzoru:

a) wykonanie dwóch podobnych zamówień (spełnienie wymogu udziału w

postępowaniu) - 1 pkt.

b) wykonanie nie więcej niż 4 podobnych zamówień - 15 pkt.

c) wykonanie nie więcej niż 6 podobnych zamówień - 25 pkt.

d) wykonanie 7 i więcej podobnych zamówień - 30 pkt.

Przy wyborze oferty w zadaniach 2 i 4 będą brane następujące kryteria:

A. Cena  netto - 50 % oceny.

Strona 10 z 15



B. Ocena zaproponowanego czasu i sposobu realizacji i harmonogramu prac –

20% oceny.

C. Posiadane doświadczenie Partnera technologicznego w świadczeniu

podobnych usług - 30% oceny

1) Kryterium A – Cena netto (C) :

najniższa oferowana cena spośród ocenianych ofert

-------------------------------------------------------------------------- C = x 0,5 x 100 pkt

cena badanej oferty

2) Kryterium B – Ocena zaproponowanego czasu realizacji i harmonogramu prac

(T) :

najdłuższy termin realizacji w złożonych ofertach

------------------------------------------------------------------------- T = x 0,2 x 100 pkt

termin realizacji dla badanej oferty

3) Kryterium C – Doświadczenie (D) :

Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie (dla każdego zadania oddzielnie) wg

następującej punktacji:

a) wykonanie dwóch podobnych usług - 1 pkt.

b) wykonanie 3 lub  4 podobnych usług - 15 pkt.

c) wykonanie 5 lub  6 podobnych usług - 25 pkt.

d) wykonanie 7 i więcej podobnych usług - 30 pkt.
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11)Podpisanie umowy i dalsza współpraca

Termin związania ofertą wynosi 21 dni.

Po wyborze Partnera technologicznego - Wykonawcy, któremu Zamawiający

powierzy wykonanie zamówienia w całości lub poszczególnych częściach -

Zamawiający podejmie działania zmierzające do zawarcia umowy. Po podpisaniu

umowy, Zamawiający przekaże, w terminie określonym w umowie wszystkie

materiały niezbędne dla rozpoczęcia prac. Zamawiający określi w umowie terminy

konsultacji z Partnerem technologicznym - Wykonawcą, w czasie których będą

omawiane postępy prac i dokonywana będzie wstępna akceptacja zastosowanych

rozwiązań. Umowa będzie określać harmonogram prac, sposób współpracy Stron,

kary umowne, warunki gwarancji (istotne postanowienia umowy zawarte zostały w

załączniku nr 7 do Zapytania).

Preferowany tryb współpracy z zespołem developerskim Partnera
technologicznego - Wykonawcy

1. Zamawiającemu zależy na rzetelnej i partnerskiej współpracy z zespołem

developerskim Partnera technologicznego - Wykonawcy. W związku z tym

proponujemy następujący (lub wypracowany przed rozpoczęciem realizacji

przedmiotu zamówienia z Partnerem technologicznym - Wykonawcą inny -

równoważny) tryb pracy.

2. Zamawiający wskaże osobę decyzyjną w ramach prac implementacyjnych,

która na bieżąco decyduje o priorytetach i rozwiązuje kwestie sporne lub

niejasne.

3. Zespół developerski Partnera technologiczny będzie utrzymywał z

Zamawiającym bezpośrednią, codzienną komunikację - za pomocą jednego

z narzędzi do komunikacji typu Slack, lub Microsoft Teams lub inne

(zaproponowane przez Partnera technologicznego - Wykonawcę).

4. Zamawiający preferuje pracę w dwutygodniowych sprintach zakończonych

demem ustalonego zakresu prac.

5. Zamawiający będzie miał wgląd w postęp prac za pomocą środowiska

testowego aplikacji.
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6. Zamawiający oczekuje kreatywnego podejścia do funkcji zawartych

w załącznikach (OPZ) - tj. jeśli zespół developerski Partnera

technologicznego - Wykonawcy zaproponuje inny niż zawarty w specyfikacji

sposób implementacji danej funkcji systemu lub strony internetowej, który

będzie adresował tę samą potrzebę, to Zamawiający jest otwarty na

propozycję zmiany wymagań. Po otrzymaniu propozycji drogą mailową

dokona analizy i zdecyduje o jej akceptacji lub o utrzymaniu rozwiązań

opisanych w OPZ.

12)Zapytania o przedmiot zamówienia

Dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących wyżej wymienionych aspektów

technicznych oraz formalnych – w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty –

udzielane są mailowo pod adresem mailowym: oferta.system@civispolonus.org.pl

Zamawiający: Fundacją Civis Polonus, z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa
ul. Bagatela 10 lok. 36

www: http://civispolonus.org.pl/

13)Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

● administratorem danych osobowych ujawnionych w ofercie jest Fundacja
Civis Polonus, z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa ul. Bagatela 10
lok. 36 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.

Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS: 0000190972
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● Dane osobowe ujawnione w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

● odbiorcami danych osobowych ujawnionych w ofercie mogą być osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania np.

osoby upoważnione przez Zamawiającego do oceny ofert lub osoby

upoważnione przez Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej

Fundcji Wolnosci, która jest grantodawcą Programu Równać Szanse, w

ramach którego toczy się postępowanie;

● dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenie postępowania

i podpisania umowy z wybranym Partnerem technologicznym;

● obowiązek podania danych osobowych osób do kontaktu jest wymogiem

związanym z udziałem w procedurze zapytania ofertowego;

● w odniesieniu do danych osobowych ujawnionych w ofercie, decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

● osoby, których dane zostaną ujawnione w ofercie posiadają:

➔ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich

dotyczących;

➔ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich

dotyczących;

➔ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

➔ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza

przepisy RODO;

● nie przysługuje im:

➔ 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 danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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14)Zastrzeżenie i wyłączenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez podania

przyczyn i bez wyboru oferty.

Załączniki do Zapytania ofertowego

1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania funkcjonalne Systemu Obsługi

Grantów dla Programu Równać Szanse.
2. Diagramy funkcjonalne dla Systemu Obsługi Grantów dla Programu

Równać Szanse.
3. Opis Systemu Obsługi Grantów dla Programu Równać Szanse.
4. Przykładowy wzór formularza wniosku występujący w Systemie Obsługi

Grantów dla Programu Równać Szanse.
5. Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania funkcjonalne nowej strony

Równać Szanse.
6. Wzór formularza ofertowego.

7. Istotne postanowienia umowne.

Strona 15 z 15


