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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ 2.1/ 2022 
z dnia 26.04.2022 roku 

 

 

Dotyczące realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020, projekt nr: POIR.02.01.00-00-0197/19-00. 
 
Tytuł projektu: „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium 

w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego 

surowców oraz sektora systemów wydobywczych”. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

SIGMA Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Barak 6, 21-002 Jastków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000028577, numer NIP 7131045797, numer REGON 430682044, o 

kapitale zakładowym 504.000,00 zł w pełni opłaconym.  

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)). 

2. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

3. Zapytanie Ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.sigmasa.pl oraz na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Zapytania Ofertowego przed upływem 

terminu do składania ofert. W przypadku dokonania zmian w zapytaniu ofertowym 

uwzględniona zostanie informacja o dacie upublicznienia zmienionego zapytania i opis 

dokonanych zmian. Termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez 

podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, 

oferenci akceptują tak określone warunki. 

7. Z uwagi, iż podział zamówienia na części charakteryzuje się nadmiernymi trudnościami 

technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, oraz potrzeba 
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skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, oraz z 

uwagi iż Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi i dostarcza jedną instalację 

fotowoltaiczną na budynku laboratorium CBR, zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku 

laboratorium CBR. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie parametrów technicznych 

– Załącznik nr 4 oraz 4a. 

3. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

09332000-5 Instalacje słoneczne 

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych słonecznych 

4. Parametry Przedmiotu zamówienie nie mogą być gorsze niż przyjęte w opisie – Załącznik 

nr 4 i 4a. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został wskazany poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę 

materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie parametrów 

technicznych pod warunkiem, że nie obniżą określonych w opisie parametrów technicznych 

standardów, będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz 

zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego. Wskazanie w dokumentacji przykładowych znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłączenie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszystkie znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 

referencji technicznych należy traktować jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych 

parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, 

urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji zapytania ofertowego 

parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów i urządzeń są parametrami 

minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej. Zamawiający do wszystkich znaków 

towarowych, patentów i świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych wskazanych w przedmiocie opisu zamówienia dopisuje wyrazy 

„lub równoważne”. Wykonawca, w przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań, o 

których mowa powyżej, w ofercie zobowiązany jest do wykazania, iż równoważne 

rozwiązania są zgodne z rozwiązaniami zawartymi w opisie technicznym oraz innych 
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dokumentach będących częścią zapytania ofertowego. W przypadku braku takiego 

wykazania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  

5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancję opisaną w załączniku nr 

4 i 4a Zapytania ofertowego, tj: 

a. Moduły fotowoltaiczne - Gwarancja producenta na sprawność i wydajność 

pracy modułu min. 86 % mocy w 25 roku użytkowania oraz gwarancję 

producenta paneli fotowoltaicznych na produkt co najmniej 15 lat (gwarancja 

produktowa) oraz co najmniej 25 lat na liniowy spadek mocy.   

b. Inwerter - Gwarancja producenta na produkt co najmniej 10 lat; 

c. Instalacja i pozostałe elementy - Gwarancja producenta na konstrukcję 

montażową co najmniej 10 lat; Gwarancja na roboty instalacyjne (montażowe) 

co najmniej 5 lat. 

 

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru  opatrzonego „klauzulą bez 

zastrzeżeń”. 

6. Zamawiający wymaga usunięcia zgłoszonych awarii i usterek instalacji fotowoltaicznej w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii bądź usterki. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy.  
2. Za termin realizacji zamówienia uznaje się dokonanie odbioru, potwierdzonego podpisanym 

przez obie strony Protokołem odbioru opatrzonego „klauzulą bez zastrzeżeń”.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 
 

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykonał w sposób należyty, w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie co najmniej 3 (trzy) instalacje 

fotowoltaiczne o tożsamych lub zbliżonych parametrach technicznych do przedmiotu 

zamówienia (tj. o mocy łącznej nie mniejszej niż 15 kW), każda.  

 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu dostaw referencyjnych – Załącznik nr 3 do zapytania 

oraz dowodów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, potwierdzających że 

zamówienia ujęte w wykazie zostały wykonane w sposób należyty.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
1. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z 

niniejszego postępowania.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 
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powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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. 

Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta Wykonawcy musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona 

pisemnie w języku polskim, zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 

2. Ceną oferty jest wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia, które ma 

charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie 

polskiej (PLN)Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na 

podstawie dostępnych publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty. W 

przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy 

oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do 

reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub przez notariusza kopię pełnomocnictwa. 

Zamawiający wymaga, by oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie - 

imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza 

podpisanie oferty podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis 

nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby 

składającej taki podpis. Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu 

możliwości ustalenia, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do 

reprezentowania Oferenta w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych 

do oferty. Oferta w wersji elektronicznej musi być opatrzona elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym.  

4. Na ofertę składa się:  
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a) Wypełniony Formularz Ofertowy Wykonawcy, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego;  

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, którego wzór określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 

c) Wykaz wykonanych dostaw referencyjnych według Załącznika nr 3 wraz z dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw; 

d)  opis oraz parametry techniczne proponowanego rozwiązania instalacji fotowoltaicznej, 

spełniające wymagania wskazane w Załączniku nr 4 i 4a, przede wszystkim dotyczące 

modułów fotowoltaicznych i inwerterów, szczególności ich kartę katalogową w języku 

polskim, umożliwiającą weryfikację spełnienia wymagań urządzenia, oraz certyfikaty 

wyszczególnione w Załączniku nr 4 i 4a; 

e) jeżeli dotyczy, dokumenty, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:  

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego;  

b. została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;  

c. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym; 

d. oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta w 

świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie 

odrzucona, bez wezwania do poprawy; 

e. oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i 

nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do 

poprawy; 

f. Wykonawca nie wykazał równoważności zastosowanych materiałów i rozwiązań, lub jeżeli 

równoważne materiały nie spełniają minimalnych wymogów zawartych w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

g. zaoferowano okres gwarancji krótszy niż wymagany w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

h. zaoferowano czas przyjazdy serwisu dłuższy niż 36 godzin od zgłoszenia awarii lub usterki.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena będzie 

wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny. Zamawiający w każdym wypadku 

wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez niego cena będzie 

niższa o co najmniej 30% od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu. W 

powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Oferenta do szczegółowego określenia 

podstaw oszacowania oczekiwanej ceny. Oferent będzie zobligowany do złożenia 

wyjaśnień w terminie 3 dni od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. 

Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty. W przypadku, 

gdy Oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Oferenta 
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wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do 

rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, oferent otrzyma 

informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. W przypadku, 

gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej 

oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta 

ta zostanie odrzucona. 

7. Oferty odrzucone nie będą zwracane oferentom – będą one archiwizowane przez 

Zamawiającego w związku z koniecznością poddania się kontrolom, badającym 

prawidłowość realizacji projektu objętego wsparciem publicznym. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

 

IX. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT  
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.05.2022 r., do godziny 14:00. 

2. Wykonawcy przygotują i składają swoje oferty wraz z wskazanymi wszystkimi 

załącznikami zgodnie z wymaganiami Zapytania w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. Ofertę można również złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego Barak 6, 21-002 

Jastków, w sekretariacie lub wysłać pocztą/kurierem przy czym dla skuteczności złożenia 

oferty pocztą/kurierem konieczne jest dostarczenie oferty do terminu wskazanego w ust. 1 

powyżej.  

4. W przypadku formy pisemnej ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. 

kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. Opakowanie zawierające ofertę należy opatrzyć następującym 

opisem: „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku laboratorium CBR 

w ramach projektu nr: POIR.02.01.00-00-0197/19-00. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 

11.05.2022r. DO GODZ 14:00.” oraz co najmniej nazwą i adresem Oferenta. 

5. Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej podlegają odrzuceniu. 

6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

7. Oferta ze zmianami powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA". Oferent 

wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez 

osobę upoważnioną do jego reprezentacji.  

 

 
X. KRYTERIA OCENY OFERT  
Kryteria oceny ofert: 
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Lp. Kryterium Waga Punktacja 
1.  Cena 90% 90 

2. Przyjazd serwisu 10% 10 

 RAZEM 100% 100 

 

 

Ad. 1. W kryterium „Cena” maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 90 

punktów (1 pkt = 1%). 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Punkty w tym kryterium dla pozostałych ofert 

zostaną przyznane wedle poniższego wzoru: 

 

 Cmin 

Lp = ( ------------ x 100 pkt ) x 0,90 

 Cbadana 

 

Cmin –cena najniższa w zbiorze ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cbadana – cena oferty rozpoznawanej 

Lp - liczba punktów przyznanych ofercie 

 

 

Ad. 2 W kryterium „Przyjazd serwisu” maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać́ oferta 

wynosi 10 punktów (1 pkt = 1%). 

 

Kryterium „Przyjazd serwisu” rozumiany jest jako czas od zgłoszenia usterki lub awarii do 

maksymalnego czasu przyjazdu serwisu Wykonawcy do miejsca zamontowania instalacji 

fotowoltaicznej i do podjęcia usunięcia wad i usterek będzie przyznawana zgodnie z poniższą 

punktacją: 

 

Punkty przyznane za kryterium „Przyjazd serwisu” będą liczone w następujący sposób: 

• przyjazd serwisu powyżej 24 h od zgłoszenia usterki – 0 pkt; 

• przyjazd serwisu powyżej 12 h do 24 h od zgłoszenia usterki – 5 pkt; 

• przyjazd serwisu do 12 h od zgłoszenia usterki – 10 pkt; 
 

Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1-2 Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 

zaokrąglania. 

 

XI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach 
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wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów łącznie w kryteriach 

1-2 wskazanych w pkt X. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszego postępowania Zamawiający udostępni przez 

zamieszczenie na stronie internetowej na www.sigmasa.pl oraz na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl informację o: 

a) wyborze Wykonawcy, albo 

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

c) niezłożeniu żadnej oferty, albo 

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 

XII. ZAWARCIE UMOWY.  
1. Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyniku 

postępowania, zgodnie z pkt. XI ppkt. 2 lit. a), zawrze z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, umowę której wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania Ofertowego i 

którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa, do złożenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według zasad wynikających ze wzoru 

umowy wynikającego z załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania (§5).  

 

XIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 
1. Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie Zapytania 

Ofertowego i załączników, nie później jednak niż do dnia 02.05.2022r. do godz. 12:00. 

2. Treść zapytań Wykonawcy powinni kierować na adres e – mail Zamawiającego: 

info@sigmasa.pl oraz justyna.szabat@sigmasa.pl lub za pośrednictwem strony 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, zadając pytanie w miejscu 

publikacji niniejszego zapytania. 

3. W imieniu Zamawiającego informacji o zasadach wyboru Wykonawcy oraz przedmiocie 

zamówienia udziela Justyna Szabat, w trybie określonym w ust. 4 poniżej.  

4. Treść zapytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą przesyłane 

podmiotowi składającemu pytanie i oferentom, których oferty wpłynęły do Zamawiającego 

do dnia poprzedzającego dzień udzielenia odpowiedzi na pytania oraz publikowane na 

stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

3. Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw referencyjnych. 

4. Załącznik nr 4 i 4a –Opis parametrów technicznych. 
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5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:  
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 przekazanych przez Wykonawcę jest SIGMA 

Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Barak 6, 21-002 Jastków;  

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

niniejszego postępowania;  

 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  

 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 

trwałości projektu nr: POIR.02.01.00-00-0197/19-00 pt. „Rozwój Centrum Badawczo 

Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium w celu prowadzenia prac badawczo 

rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego surowców oraz sektora 

systemów wydobywczych”, w ramach którego przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany ze środków europejskich (to jest 5 lat od daty płatności końcowej 

dotacji);  

 w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą 

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

 Wykonawca posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (z tym 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania;  

− 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 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

 Wykonawcy nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

W związku z faktem, że postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Bazy 

Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) informujemy, 

że odbiorcą danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będzie również minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie. Obecnie jest to Minister 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, kierujący Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej z siedzibą pod adresem: Warszawa, ul. Wspólna 2/4.  

 


