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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2022 

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych  

dla uczestników dotowanych projektów 

w ramach Programu Równać Szanse 2022  

1. ZAMAWIAJĄCY 

         

Fundacja Civis Polonus 

       ul. Bagatela 10/34a i 47 

       00-585 Warszawa  

  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

A. Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych w ramach 

Programu Równać Szanse 2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

zawarty w załączniku nr 1 - „Opis przedmiotu zamówienia”. 

B. Komplety zostaną dostarczone przez Wykonawcę do około 150 podmiotów w Polsce.  

C. Materiały promocyjne zostaną wysłane w formie  kompletów. Komplet składa się z  

zestawu od 15 do 20 sztuk każdego produktu wymienionego w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” w pkt. 1-3. 

D. Zamawiający wskaże adresy do maksymalnie 150 podmiotów w Polsce wraz z 

dokładną liczbą produktów w jednym komplecie najpóźniej na 10 dni przed terminem 

wysyłki. Komplety zostaną rozesłane w dwóch turach: pierwsza w sierpniu 2022 r., 

druga w październiku 2022 r. 

E. Wzory graficzne do nadruku/haftu Zamawiający przekaże Wykonawcy w 

uzgodnionym przez strony terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

F. Przed dostawą zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/miejsc 

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wymagane do oceny próbki 

zgodnie z treścią umowy stanowiącej Załącznik nr 3. 

G. Wykonawca musi pozostawać z Zamawiającym w stałym kontakcie przez czas trwania 

umowy. Termin realizacji zamówienia: od lipca 2022 r. do listopada 2022 r. 

 

3. WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA I UMOWY  

A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu    

zamówienia do 14 dni przed dostawą we wskazane uprzednio miejsce.  Rozliczenie 

następuje za faktycznie dostarczone komplety zgodnie z zamówieniem.   

B. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru przedstawionego 

przez Zamawiającego.  

C. Składając ofertę Oferent akceptuje warunki zapytania ofertowego, w tym wzór 

umowy.  
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4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 

 

Imię i Nazwisko: Emilia Lićwinko 

       Email: emilia.licwinko@civispolonus.org.pl 

       Telefon: 22 827 52 49 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

A. Oferta powinna zawierać zdjęcia i ceny poszczególnych produktów, które Wykonawca 

zobowiązuje się zrealizować w ramach zamówienia. Oferta powinna być podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie  z formą reprezentacji 

określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym  dla 

danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez pełnomocnika umocowanego przez 

osobę  uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  

B. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia lub 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z trybem publikacji ogłoszenia. 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

C. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 

przysługują im żadne roszczenia z tytułu zakończenia postępowania ofertowego bez 

wyboru Wykonawcy. 

D. Do oferty Oferent dołącza listę 3 zrealizowanych podobnych zamówień w okresie nie 

wcześniejszym niż ostatnie 5 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (potwierdzonych 

rekomendacjami lub ze wskazaniem osób, które mogłaby udzielić referencji dot. 

danego zamówienia). 

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY  

A. Ofertę w formie podpisanego odręcznie skanu należy przesłać na adres e-mail 

emilia.licwinko@civispolonus.org.pl w terminie do dnia 18.05.2022 r. do godz. 

23:59.  

B. W temacie wiadomości należy wpisać: Wykonanie i wysyłka gadżetów Równać 

Szanse 2022  

C. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

D. W trakcie oceny i badania ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia 

wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert lub przedłożenia dodatkowych 

dokumentów. Termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty 

wezwania (liczy się data wpływu wyjaśnień do siedziby Zamawiającego). Jeżeli 

oferent nie dokona wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zwłaszcza jeśli cena  

mailto:emilia.licwinko@civispolonus.org.pl


 
 
 

Adres: ul. Bagatela 10/34a i 47 00-585 Warszawa 

Kontakt: 22 827 52 49   fundacja@civispolonus.org.pl  www.civispolonus.org.pl 

NIP 525-21-03-104 KRS 0000190972 

 

w przedłożonej oferta była rażąco niska w stosunku do cen rynkowych, Zamawiający 

zmuszony będzie odrzucić ofertę. 

E. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  

i informacji. 

7. OCENA OFERT 

1) Kryteria oceny: 

• 70% cena wykonania materiałów promocyjnych opisanych w pkt 1-3 tabeli 

zamówienia (Załącznik nr 1)  - cena oferty obejmująca wszelkie  koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) 

• 20% cena wysyłki materiałów opisanej w pkt 4 tabeli zamówienia (Załącznik nr 

1)   

• 10% doświadczenie oferenta w wykonaniu materiałów objętych przedmiotem 

zamówienia.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny  

z Oferentem, którego oferta  jest najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena 

zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę  przeznaczoną przez 

Zamawiającego na realizację tego przedmiotu zamówienia.  

3) W przypadku, w którym złożono dwie (lub więcej) jednakowe najkorzystniejsze 

oferty cenowe, Oferent  zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny  

z więcej niż jednym Oferentem równolegle.  

4) Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie podlegają 

ocenie.  

8. ODRZUCENIE OFERTY  

Odrzucona zostanie oferta która: 

1) jest niezgodna z treścią  Zapytania,  

2) zawiera nieprawdziwe informacje. 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 (RODO), administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Civis 

Polonus, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest rozpatrzenie złożonej oferty w 

postępowaniu  prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego 
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2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci 

przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania 

projektu oraz kontroli skarbowych. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe) 

wyłącznie w zakresie i celach wynikających z tych przepisów oraz grantodawca 

Programu (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), wyłącznie w zakresie i 

celach statutowych swojego działania. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, o którym mowa w ust. 2, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługuje: 

a) prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania tych danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

c) 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.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego 

zawarcia umowy.  
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10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny na każdym etapie.  W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający 

nie ponosi kosztów postępowania. W przypadku unieważnienia Oferentom nie przysługują 

żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

11.  UWAGI KOŃCOWE  

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 

publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  

w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

zawarcia  umowy.   

12.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA:  

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

 

 

 


