Wrocław, 23.04.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zlecenia usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach projektu
„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe
dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”
(Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00)
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
I. ZAMAWIAJĄCY:
GASCAR SP. Z O.O.
51-657 WROCŁAW UL. KAZIMIERSKA 23/23
NIP: 898-224-45-28
REGON: 0000743408
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmujące wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na stworzeniu aplikacji, która będzie
promowała proekologiczne rozwiązania LPG dla aut z silnikami Diesla.
W ramach usługi planowane jest przeprowadzenie następujących zadań:

Głównym celem etapu będzie rozpoznanie szeroko pojętych prawidłowości na danym obszarze, jak również
sprawdzenie hipotez, dotyczących opracowywanej aplikacji, postawionych w trakcie opisu projektu pod kątem
naukowo-technicznym. Na koniec etapu powstanie projekt aplikacji webowej oraz zrealizowane zostanie
podsumowanie uwzględniające aspekty techniczne widoczne na tym etapie.
1.

2. Testowanie.

Testy mające na celu:

-monitoring sprawności wszystkich elementów aplikacji;
-wykrycie ewentualnych wad systemowych i naprawienie ich
-ponowne testy naprawionych elementy;
-wprowadzenie zmian ulepszających i usprawniających działanie aplikacji;
-testy, potwierdzające gotowość systemu do wdrożenia.
Na koniec etapu testowania zrealizowane zostanie podsumowanie uwzględniające aspekty techniczne widoczne
na tym etapie.
3. Wdrażanie.

Instalacja i dostosowanie aplikacji webowej do wymagań użytkowników. Etap wdrożeniowy ma na celu
otrzymanie produktu nadającego się do eksploatacji. Etap obejmuje także przygotowanie dokumentacji
wdrożeniowej.
Wymieniony powyżej zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany według zasad konkursu „Bony na innowacyjne usługi
badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne
przedsiębiorstwa - ZIT WrOF
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są jednostki naukowe w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz
ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów
rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace
rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na
treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się
niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
4. Oferta zwycięska zostanie wybrana następnego dnia roboczego od terminu zakończenia zbierania ofert. Informacja o
wyborze zwycięskiej oferty zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom, którzy złożyli ofertę. Wybór
oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 20.07.2019
Miejsce realizacji usługi: Wrocław
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium
Cena całkowita za usługę (C)

Waga kryterium
100%

Cena:

cena brutto oferty najtańszej
× 100 = liczba punktów
cena brutto oferty badanej
1.
2.
3.
4.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia u Oferenta, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych
w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Oferty” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku
polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- Cenę netto i brutto (VAT 23%).
- Oświadczenie Wykonawcy o potencjale personalnym i technicznym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego)

3.
4.
5.

- Klauzula informacyjna (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Wszystkie załączniki do Zapytania ofertowego muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Oferenta.
Nie dopuszcza się składania ofert na realizację części zamówienia.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce: 51-657 Wrocław ul. Kazimierska 23/23
Sposób: drogą elektroniczną na adres mail: w.intek@gascar.eu lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert: do dnia 17.05.2019
VIII. PODSTAWA DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. Wykonawca nie spełnia wymogów formalnych i/lub merytorycznych opisanych w pkt III.1 niniejszego Zapytania.
2. Oferta została złożona przez podmiot powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu
interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
IX. DODATKOWO:
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym
celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Oferta powinna odpowiadać przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich otrzymanych ofert.
4. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z
zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
7. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem
Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie
powiadomić Oferenta oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
9. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa pomiędzy nim a
Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymagać będzie podpisania
aneksu do przedmiotowej umowy.
11. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Wiesław Intek tel.: 502 702 240..

Z poważaniem,
Wiesław Intek
Załączniki
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o potencjale personalnym i technicznym.
3. Oświadczenie o braku powiązań między podmiotami współpracującymi.
4. Klauzula informacyjna.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
(Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00)

Dane teleadresowe Oferenta:

FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
GASCAR SP. Z O.O.
51-657 WROCŁAW UL. KAZIMIERSKA 23/23
NIP: 898-224-45-28
REGON: 0000743408
W imieniu Wykonawcy:
(nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, dane teleadresowe / czytelna pieczęć)

odpowiadając na zapytanie ofertowe składam następującą ofertę:
Kryteria oceny Oferty przez Zamawiającego
Kryterium 1: Cena
Zakres zamówienia:
Nr
Opis działań planowanych do
zadani
realizacji w ramach zadania
a
1.
Nazwa etapu/zadania zgodnie z
tabelką wydatków we wniosku
2.

Oferta Wykonawcy
PLN brutto (

Koszt zadania
(w PLN)
netto
brutto

PLN netto)

Okres realizacji zadania
(dd/mm/rrrr)
od
do

3.

Oświadczamy, że:
- Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
- Zapoznaliśmy się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na określonych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, ze niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

(data, podpis i pieczęć osób
uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego
(Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00)

, dnia
(miejscowość)

( data)

OŚWIADCZENIE O POTENCJALE
PERSONALNYM I TECHNICZNYM

Niniejszym oświadczam/y*, że

___________________________________________________________________________________
(Nazwa, adres, NIP jednostki naukowej)

składający ofertę jest jednostką naukową w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia
17.06.2014 r, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mającą siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej a także posiada odpowiedni personel, wiedzę i potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu
zamówienia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie Usługi związanej z
ubieganiem się przez
GASCAR SP. Z O.O.
o przyznanie dofinansowania w ramach projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z
sektora MSP – ZIT WrOF” (Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

_____________________________________________
(podpis i pieczęć reprezentantów
jednostki naukowej/badawczej)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego
(Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00)

, dnia
(miejscowość)

( data)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
MIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI
Niniejszym oświadczam/y*, że

___________________________________________________________________________________
(Nazwa, adres, NIP Oferenta)

nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

GASCAR SP. Z O.O.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego
(Nr wniosku: WARR-RPO1.2.2-021/18-00)

Dane Oferenta (nazwa, adres, NIP):

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z
realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –
2020 pn „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w
ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr
1.2.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:

w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych
oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –
2020 na podstawie:
a. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
 rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1304/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
b. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1303/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006,
 rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
1304/2013
z
dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006,
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner oraz podmioty, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD
2014 – 2020;
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i
zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia
archiwizowania dokumentacji;
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz
prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.


5)

6)

7)

8)

W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą dodatkowo informuję, że
9) Zakres przetwarzanych danych osobowych osób do kontaktu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
zajmowane stanowisko;

10) Zakres przetwarzanych danych osobowych innych osób wskazanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Bony na
innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi
Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr
1.2.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer
i seria dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią niniejszej Klauzuli informacyjnej oraz zobowiązuje się
poinformować osoby wskazane do kontaktu lub które zostaną wskazane do kontaktu w związku z realizacją projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Bony na innowacyjne
usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej
nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr 1.2.2.
„Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” oraz inne osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z
realizacją w/w projektu o celach przetwarzania, podmiotach którym dane zostały przekazane, okresie przetwarzania
danych osobowych oraz prawach tych osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 –
10 niniejszej Klauzuli.

__________________________________
miejscowość, data

____________________________
podpis, pieczęć

