
            

 

Projekt „Borelioza w lubelskim i podlaskim - profilaktyka, badanie i leczenie” 

Nr postępowania: FPZ/002/2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

dla postępowania prowadzonego z wyłączenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  

o wartości do 130 000 PLN p.n.: 

 

Wykonanie spotu telewizyjnego na potrzeby projektu p.n. „Borelioza w lubelskim i podlaskim- 

profilaktyka, badanie i leczenie” 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Fundacja Planuj Zdrowie 

ul. Włóczków 22/6  

30-103 Kraków 

KRS: 0000811826 

 

Osoba prowadząca sprawę: 

Piotr Furmanek 

tel.: (12) 345-17-78 

e-mail: kontakt@planujzdrowie.pl  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2019 poz. 2019) dla zamówień o wartości szacunkowej 

poniżej 130 000 PLN. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania spotu telewizyjnego na potrzeby projektu p.n. 

„Borelioza w lubelskim i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub treści załączników  

do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy ubiegający się o zamówienia zostaną o tym 

poinformowani poprzez informację na stronie internetowej. 
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IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Termin realizacji: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem: 

1) Etap I – 1 tydzień od daty zawarcia umowy. 

2) Etap 2 – 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 

3) Etap 3 – 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 

4) Etap 4 – 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 

2. Warunki płatności: płatność jednorazowa po odbiorze etapu 4 umowy za wykonanie spotu 

telewizyjnego. Płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, aby prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych  

z realizowanym Projektem, w tym także dokumentów finansowych, miały instytucje i organy 

upoważnione do prowadzenia kontroli prawidłowej realizacji Projektu „Borelioza w lubelskim  

i podlaskim- profilaktyka, badanie i leczenie”, nr WND-POWR.05.01.00-00-0001/20-01. 

 

V. Warunki udziału. 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że zatrudnia przynajmniej jedną 

osobę z wykształceniem wyższym w zakresie organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, 

potwierdzone w formularzu oferty wg załącznika nr 2. 

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonania ww. usługi potwierdzone 

oświadczeniem wykonawcy wg załącznika nr 3. 

3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę o wartości min. 25 000,00 

PLN brutto, potwierdzone referencjami lub innym dokumentem potwierdzającym należytą 

realizacja, obejmujące swym zakresem wykonanie produkcji telewizyjnej wg załącznika nr 4.  

 

VI. Kryteria oceny ofert. 

Kryterium – Cena. Waga kryterium – 100%. 

 
Jeśli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego odnośnie możliwości zrealizowania zamówienia zgodnie z stawianymi 

przez Zamawiającego wymaganiami, Zamawiający ma możliwość wezwania do udzielenia wyjaśnień wraz z dowodami 

potwierdzającymi wyliczenie ceny lub kosztu. 

 

VII. Przygotowanie oferty. 

1. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

2. Oferta składana jest w języku polskim, w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem załącznikiem 

nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

3. Oferta winna zawierać informacje nt.: cena za wykonanie spotu telewizyjnego (etapy I-IV), 

wartość netto i brutto oferty. 

4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w postępowaniu winny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, 

zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych 

bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.  
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5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki 

cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo 

lub umowę). 

6. Oferta wykonawcy w formie elektronicznej winna być podpisana w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby składającej podpis (podpis elektroniczny: kwalifikowany, osobisty  

lub zaufany). 

7. Wykonawca prześle ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@planujzdrowie.pl.  

 

VIII. Terminy. 

1. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@planujzdrowie.pl w terminie do dnia 

09.04.2021 do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2021 o godz. 12:00. 

 

IX. Dokumenty składane razem z ofertą. 

Wraz z ofertą wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Kopie stosownego pełnomocnictwa – w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez inne 

osoby niż wymienione powyżej jako upoważnione do reprezentacji. 

2. Konsorcja – prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowa. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4. 

 

X. Załączniki do zaproszenia. 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 3. 

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4. 

5. Wzór umowy – załącznik nr 5. 

 

XI. Klauzula informacyjna 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”, 
informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad. 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Planuj Zdrowie. Może się Pani/Pan 
skontaktować z administratorem w następujący sposób: 
1) listownie na adres: ul. Włóczków 22/6, 30-103 Kraków 
2) przez e-mail: kontakt@planujzdrowie.pl 
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2. Inspektor ochrony danych 
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 
1) listownie na adres: ul. Włóczków 22/6, 30-103 Kraków 
2) przez e-mail: kontakt@planujzdrowie.pl 

 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do wyłonionego 
Wykonawcy, w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej. 

 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. 
b i c RODO: 
1) konieczność realizacji umowy cywilnoprawnej, zawartej z wyłonionym Wykonawcą, 
2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokonania rozliczeń finansowych  
z Wykonawcą. 

Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

 
4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb archiwalnych przez okres 
wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W stosunku do wyłonionego Wykonawcy 
będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, okres 
trwania/trwałości projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymagalności 
ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.  

 
5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać osobom lub podmiotom, jeśli wystąpią z żądaniem 
udostępnienia dokumentacji postępowania, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w sytuacji,  

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, 
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które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej  
i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
XII. Dodatkowe informacje dotyczące umowy powierzenia. 

 
Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia przetwarzane będą dane 
osobowe pracowników Zamawiającego, Fundacja Planuj Zdrowie jako Podmiot Przetwarzający, 
uprawniony do dalszego powierzenia danych uczestników, będących pracownikami, powierzy dane 
osobowe uczestników projektu w drodze umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego.  

 
XIII. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.  

 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności 
osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, 
pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie  
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia,  
że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów 
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  
 

 

 

 

 

 

   


