„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .

Sulęcin, 14.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
ul. Lipowa 20d, 69-200 Sulęcin, REGON 080248858, NIP 4290042479
II. NAZWA ZADANIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego mapy
turystycznej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu współpracy pt. „Promocja
Regionów poprzez Aktywną Turystykę”
Przedmiot zamówienia :

opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego

2000 szt. mapy turystycznej o parametrach:
•
•
•
•
•

mapa rozłożona o wymiarach 66x98 cm, po złożeniu 12,5x22 cm,
obustronny druk w pełnym kolorze,
gramatura papieru min. 100 g/m2,
mapa w skali 1:100 000,
awers mapy zawierać będzie szlaki turystyczne, charakterystyczne miejsca gmin członkowskich
Zamawiającego oraz znaki graficzne gier terenowych, rewers mapy zawierać będzie treści gier
terenowych z obszaru działania Zamawiającego (treść zostanie przekazana Wykonawcy po
zakończeniu procedury ofertowej), gminy członkowskie Zamawiającego: Bogdaniec, Deszczno,
Kłodawa, Krzeszyce, Santok, Sulęcin, Lubiszyn, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Torzym.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- podpisana przez wykonawcę.
2) Sposób obliczania ceny:
- podana cena powinna zawierać wartość usługi brutto (tj. zawierać podatek VAT).
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IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rodzinnyraj@gmail.com,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych –
Lokalna Grupa Działania ul. Lipowa 20d, 69-200 Sulęcin do dnia 20.05.2019 r., (liczy się data wpływu, a nie
stempla pocztowego).
V. KRYTERIUM WYBORU OFERT: cena
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Paweł Pulkowski pod numerem telefonu 604 954 792.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju
Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.2 Wsparcie na operacje RLKS
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Działając 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, tzw. RODO,
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania informuje, że:
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania, 69-200
Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 95 755 44 22, fax: 95 755 44 22, rodzinnyraj@gmail.com.
Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne:
- KANDYDACI DO PRACY: do rekrutacji do pracy na określone stanowisko lub do rekrutacji prowadzonych
przez określony czas:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
tzw. RODO.
Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
- PRACOWNICY: do zatrudnienia na określonym stanowisku:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
tzw. RODO.
Podanie danych jest niezbędne do zatrudnienia w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna
Grupa Działania.
- KLIENCI, BENEFICJENCI i KONTRAHENCI: do zawarcia i wykonania umowy oraz do dochodzenia
ewentualnych roszczeń reklamacyjnych:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i c 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,
tzw. RODO.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Kraina Szlaków
Turystycznych - Lokalna Grupa Działania oraz realizacji praw i obowiązków wiążących się ze zgłoszeniem
reklamacyjnym.
- KLIENCI, BENEFICJENCI i KONTRAHENCI: do windykacji:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f 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,
tzw. RODO w celu prowadzenia windykacji.
Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia ewentualnej windykacji.
- CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA: do realizacji praw i obowiązków członka Stowarzyszenia:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
tzw. RODO w celu realizacji praw i obowiązków członków Stowarzyszenia.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.
- KONTAKT: dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza
kontaktowego:
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f 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,
tzw. RODO w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza
kontaktowego.
Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Kraina
Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania, w szczególności pracownicy oraz podmioty świadczące
usługi na rzecz Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania, które wymagają
dostępu do danych, np. biuro rachunkowe, firma informatyczna, itp.
Masz prawo do żądania od Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania dostępu
do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych,
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ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (organ nadzorczy).
WAŻNE! W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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, tzw. RODO, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą,
zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania pomiędzy
wyrażeniem zgody a jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od sytuacji – do czasu cofnięcia zgody, przez okres
wynikający z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rachunkowych),
przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie są wykorzystywane w procesach
automatycznego profilowania.
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…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Dane oferenta

Oferta

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
ul. Lipowa 20d, 69-200 Sulęcin, REGON 080248858, NIP 4290042479

Oferta na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2000 szt. mapy
turystycznej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu współpracy pt. „Promocja
Regionów poprzez Aktywną Turystykę” o parametrach :
•
•
•
•
•

mapa rozłożona o wymiarach 66x98 cm, po złożeniu 12,5x22 cm,
obustronny druk w pełnym kolorze,
gramatura papieru min. 100 g/m2,
mapa w skali 1:100 000,
awers mapy zawierać będzie szlaki turystyczne, charakterystyczne miejsca gmin członkowskich
Zamawiającego oraz znaki graficzne gier terenowych, rewers mapy zawierać będzie treści gier
terenowych z obszaru działania Zamawiającego tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Krzeszyce,
Santok, Sulęcin, Lubiszyn, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Torzym.

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania cenowego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwotę w wysokości: …………… zł brutto, (słownie: ……brutto).
WARUNKI DODATKOWE:
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
Data sporządzenia, podpis
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