
 
 

Lucynów Duży, 19.08.2019 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 

na dostawę mebli wolnostojących, pomocy edukacyjnych, zabawek oraz wyposażenia placu zabaw 
w Żłobku Jadwinia 

 
w ramach projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu do 
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 Ułatwienie powrotu 

do aktywności zawodowej. nr umowy RPMA.08.03.01-14-9647/17-00 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Maria Michalska 
Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny 
Ul. J. Kochanowskiego 70C 
07-201 Lucynów Duży 
NIP 125 027 08 99 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.  
Zamawiający może odmówić zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny. 
 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 
 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie żłobka - zakup i dostawa: mebli wolnostojących, pomocy 
edukacyjnych, zabawek oraz wyposażenia placu zabaw z własnym transportem do placówki w 
ramach projektu „Żłobek na start” zlokalizowanego w Lucynowie Dużym ul. Kochanowskiego 70C 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Wyposażenie sali zabaw, wyposażenia szatni, wyposażenie pokoju socjalnego, pomoce edukacyjne, 
wyposażenie placu zabaw są niezbędne w celu wyposażenia pomieszczeń do działalności żłobka. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wyposażenie sali zabaw 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu zamówienia 

1 

Krzesła  16 szt., rozmiar 0 (wysokość dziecka 80-95 cm), wykonane z 

drewna lub sklejki i stelażu  

2 
Stoliki dziecięce 2 szt., rozmiar 0 (wysokość dziecka 80-95 cm), wykonane z drewna 

lub sklejki i stelażu 

3 

Łóżeczka dziecięce 

(leżaki) 

16 szt., niskie, wykonane z tkaniny przepuszczającej powietrze, z 

możliwością układania łóżeczek jedno na drugim-ułatwienie 

przechowywania 



 
 

4 

Łóżko niemowlęce 3 szt., rozmiary nie przekraczające 65x130 cm, mile wiedziana 

funkcja szybkiego składania 

5 

Szafka stojąca 2 szt., z drzwiczkami, rozmiar ok 40x60x80 (szxgxw) 

 

6 

Szafka podwieszana 1 szt., z drzwiczkami, rozmiar ok 80x60x80 (szxgxw) 

1 szt., z drzwiczkami, rozmiar ok 60x37x60 (szxgxw) 

2 szt., z drzwiczkami, rozmiar ok 80x37x80 (szxgxw) 

7 

Szafa na łóżeczka i 

pościel 

1 szt., do przechowywania łóżeczek i pościeli, z przegródkami na 

pościel 

8 
Lalka do zabawy 5 szt.  

9 
Wózki dla lalek 3 szt. 

10 
Pluszaki  15 szt. 

11 
Zabawkowa kuchnia 1 szt. 

12 Zestaw naczyń dla lalek 1 komplet 

13 
Klocki miękkie 3 zestawy, różnokolorowe, w 1 zestawie po min 16 sztuk 

14 

Basen z piłeczkami 1 komplet., kolorowe, wymiary min: 140x140 cm, w zestawie z 

piłeczkami o średnicy min 6 cm, w ilości nie mniejszej niż 1500 szt. 

15 

Klocki piankowe 1 komplet, min 10 sztuk w komplecie, wymiary najmniejszych 

elementów nie przekraczające wym. 30x30x15 cm 

16 

Bujaki  5 szt., wzory dla dziewczynek i chłopców, kolorowe, wytrzymały 

materiał na ścieranie i czyszczenie, wymiary nie mniejsze niż 60 x 

30 x 48 cm 

17 

Kojec  3 szt., wymiary wewnętrzne min wym. 60 x 30 x 48 cm, mile 

widziany miękki materiał 

18 

Branki  Łączna długość nie mniejsza niż 4 m, wysokość min 50 cm, 

możliwość dowolnego składania modułów, mile widziane różnego 

rodzaju przesuwaki, ruchome figury 

19 

Krzesło do karmienia 3 szt., w zestawie tacka i pasy zapewniające ochronę, max 

obciążenie nie mniejsze niż 15 kg 

20 

Regał  na zabawki i 

materiały dydaktyczne 

Zestaw regałów o łącznej długości min 4 metry 

21 

Plastikowy domek 1 szt., manipulacyjny, kolorowy, rozwijający motorykę małą 

22 
Domek dla lalek 1 szt., drewniany lub plastikowy, z wyposażeniem 



 
 

23 

Przewijak  2 szt. 

24 

kosz na pieluchy  1 szt. z atestem  

25 

Nocniki  16 szt. 

26 

szafka na nocniki  16 szt. Z atestem 

27 

Szafa dla pracowników 1szt. 2 drzwiowa, wymiary między 70x50x190 - 100x50x190, 

miejsce na wieszaki 

28 

Gaśnice 4 szt. Gaśnica proszkowa 4 kg, zestaw z wieszakiem i znakami 

29 

Zestaw pomoc dla dzieci 1 zestaw; - materiały plastyczne - Tektura falista A3, Papier 

rysunkowy biały A4, Plastelina, Brystol A4-250ark.Bibuła 

karbowana - 10rolekPasy papieru wycinankowego-300szt.Bibuła -

1rolka,Tektura falista beżowa- 50ark.Tempery 1-litrowe-

6kolorówKredki świecowe-grube(12kol.) - 16op.Brystol biały A3-

100ark.Papier wycinankowy A4-130ark.Brystol kolorowy A4- 

100szt.Papier rysunkowy kolorowy A3-150ark.Bibuła gładka-

30ark.Tektura falista kolorowa-10ark.Kredki zestaw klasowy 60szt.-

5op.Buteleczki z dozownikiem- 16szt.Samoprzylepne arkusze folii 

piankowej-10ark.,Kolorowe ruchome oczka-100szt.Druciki 

kreatywne kolorowe-100szt.Pompony zwierzęce - 100szt.Pędzle 

standard okrągłe 4mm-7szt.Pędzle standard okrągłe 8mm-

11szt.Pędzle standard płaskie 9mm-7szt.Dziurkacz kombinerki i 4 

wkłady-1zestawTeczka- 16szt.Nożyczki tradycyjne-5szt.). -

literatura dziecięca (w tym. książki, audiobooki, bajki )  

30 Mata edukacyjna 2 szt.; manipulacyjny, kolorowy, rozwijający motorykę małą 

31 Zabawki manipulacyjne 5 szt.; manipulacyjne, kolorowe, rozwijające motorykę małą 

32 Gry edukacyjne 10 szt.; manipulacyjne, kolorowe, rozwijające motorykę małą 

33 
Puzzle 

10 szt.; manipulacyjne, kolorowe, rozwijające motorykę małą 

 

2. Wyposażenie szatni 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu zamówienia 

1 

Szafki szatniowe Szafy szatniowe dla min 16 dzieci, wyposażone w półeczkę, 

przegródki z haczykami na ubrania i worki; mile widziane szafki 

narożne; głębokość nie przekraczająca 60 cm; dedykowane do 

pomieszczenia o wymiarach 270x230 cm 

 

3. Wyposażenie pokoju socjalnego 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu zamówienia 



 
 

1 

Szafa dla pracowników 1szt. 2 drzwiowa, wymiary między 70x50x190 - 100x50x190, 

miejsce na wieszaki 

2 

Gaśnice 4 szt. Gaśnica proszkowa 4 kg, zestaw z wieszakiem i znakami 

 

4. Wyposażenie placu zabaw 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu zamówienia 

1 
Huśtawka  2 szt., z przeznaczeniem dla dzieci do lat 3  

2 

Piaskownica  1 szt., z przeznaczeniem dla dzieci do lat 3 

3 Ławka  1 szt., z przeznaczeniem dla dzieci do lat 3 

4 Zjeżdżalnia    2 szt. Z przeznaczeniem dla dzieci do lat 3 

Zakup wyposażenia wraz z montażem. 

 

 
4.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 

39150000-8 Różne meble i wyposażenie 

392900001- Wyposażenie różne 

39121200-8 Stoły 

39143116-2 Łóżeczka 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
35000000-4-Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 
 

5.OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferta powinna zawierać pełen 
zakres usług. 
 
6.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA / TERMIN WYKONANIA: 
Czas realizacji zamówienia:  
Do: max 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 
 
7.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Miejsce wykonania zamówienia – ul. Jana Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży 

8.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na 

podstawie złożonych oświadczeń (stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego). 

Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. 9  

od 1) do 4) zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona. 



 
 
9. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW W PRZEDMIOTOWYM ZAPYTANIU 

OFERTOWYM: 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik  części 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. 

 

10. PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia  

Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202. Zgodnie z umową 
o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata  
2014-2020” z dnia 19 lipca 2017r. 
 

11.OPIS SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY: 

 

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem 
ewentualnego należnego podatku VAT. Należy podać cenę brutto za wykonanie zadania zgodnie  
z przedmiotem zamówienia.  

 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

Cena – waga 60% 
Termin wykonania zamówienia – waga 40% 

 
Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru: 
Liczba punktów wg kryterium ceny = najniższa cena oferty/cena badanej oferty * waga * 100 

 
Punkty za termin wykonania zamówienia będą obliczane według następującego wzoru: 
Liczba punktów wg kryterium terminu wykonania = najkrótszy termin/termin badanej oferty * waga * 

100 
 
Końcowa liczba punktów = Liczba punktów wg kryterium ceny + liczba punktów wg kryterium terminu 
wykonania 
 
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania. 
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Termin wykonania zamówienia Wykonawca zawrze w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
W przypadku gdy oferent przedstawi rażąco niską cen lub rażąco krótki termin wykonania, 
oferta zostanie uznana za nieważną. 



 
 

 Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków rynkowych. 

Rażąco krótki termin wykonania to termin nieadekwatny do zakresu prac z zapytania 
ofertowego. 

 

12.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem:  
„Oferta na wyposażenie żłobka - zakup i dostawę: mebli wolnostojących, pomocy edukacyjnych, 
zabawek oraz wyposażenia placu zabaw.”  
 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy  wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do 

zapytania ofertowego), 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 8 (wg załącznika nr 2 do zapytania 

ofertowego), 

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  (wg załącznika nr 3 do zapytania 

ofertowego), 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis Wykonawcy. 

Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie ich  

w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

13.TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 28.08.2019 r. do godziny 08:00. 
 

• W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Żłobek Jadwinia ul. 

Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży 

• W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres zlobek.jadwinia@gmail.com   

 

1. Wiążąca jest data wpływu Oferty do Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

14.OSOBY DO KONTAKTU:  

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą i do kontaktu jest Pani Maria 

Michalska maria.michalska5@gmail.com 506 873 194.   

 
15.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą ustala się na 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert wskazanego w pkt. 14. 

 

16.TERMIN OCENY I PUBLIKACJI NADESŁANYCH OFERT: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28  sierpnia 2019 r. o godz. 8:00 w Żłobku Jadwinia ul. Jana Kochanowskiego 
70C 07-201 Lucynów Duży 

 
Oferty zostaną ocenione do 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 

Odpowiedź informująca o rozstrzygnięciu zostanie przesłana drogą elektroniczną jedynie do 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Zamawiający niezwłocznie upubliczni wyniki oceny na stronie www.jadwinia.edu.pl   

mailto:zlobek.jadwinia@gmail.com
mailto:maria.michalska5@gmail.com
http://www.jadwinia.edu.pl/


 
 
17.UNIEWAŻNIENIE: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego lub jego modyfikacji z 

przyczyn organizacyjnych, technicznych i/lub prawnych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.  

4. Oświadczenie RODO 

 

  



 
 

     Lucynów Duży, 19.08.2019 r 

 

Załącznik nr 1  

 

Formularz oferty na zakupu mebli wolnostojących, pomocy edukacyjnych, zabawek oraz 

wyposażenia placu zabaw do Żłobka Jadwinia w ramach projektu „Żłobek na start” realizowanego 

na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. nr 

umowy RPMA.08.03.01-14-9647/17-00 

 

 

 

W związku z realizacją ww. projektu uprzejmie proszę o wskazanie propozycji cenowej zakupu niezbędnych  

pozycji do Żłobka  Jadwnia dla dzieci do lat 3. 

 

1. Wyposażenie sali zabaw 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Ilość  Cena jednostkowa [zł] 

Wartość [zł] 

1 

Krzesła     

2 
Stoliki dziecięce    

3 

Łóżeczka dziecięce (leżaki)    

4 

Łóżko niemowlęce    

5 Szafka stojąca    

6 

Szafka podwieszana    

7 

Szafa na łóżeczka i pościel    

8 
Lalka do zabawy    

9 
Wózki dla lalek    

10 
Pluszaki     

11 
Zabawkowa kuchnia    



 
 

12 Zestaw naczyń dla lalek    

13 
Klocki miękkie    

14 

Basen z piłeczkami    

15 

Klocki piankowe    

16 

Bujaki     

17 

Kojec     

18 

Branki     

19 

Krzesło do karmienia    

20 

Regał  na zabawki i materiały dydaktyczne    

21 

Plastikowy domek    

22 
Domek dla lalek    

23 

Przewijak     

24 

kosz na pieluchy     

25 

Nocniki     

26 

szafka na nocniki     

27 

Szafa dla pracowników    

28 

Gaśnice    



 
 

29 

Zestaw pomoc dla dzieci    

30 Mata edukacyjna 
  

 

31 Zabawki manipulacyjne    

32 Gry edukacyjne 
  

 

33 
Puzzle 

  
 

 

2. Wyposażenie szatni 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Ilość  Cena 

jednostkowa [zł] 
Wartość [zł] 

1 

Szafki szatniowe    

 

3. Wyposażenie pokoju socjalnego 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Ilość  Cena 

jednostkowa [zł] 
Wartość  [zł] 

1 

Szafa dla pracowników    

2 

Gaśnice    

 

4. Wyposażenie placu zabaw 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Ilość  Cena 

jednostkowa [zł] 
Wartość  [zł] 

1 
Huśtawka     

2 

Piaskownica     

3 Ławka     

4 Zjeżdżalnia       

 

 

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:…………………………………………….. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:……………………………………………………… 

 

Termin odpowiedzi:  do 28.08.2019 do godz. 8:00. 

 

 

Całkowity koszt zakupu  materiału wynosi …….. …………………………….zł netto  

 



 
 
…………………………………………………………………………..……………..(słownie) 

 

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy.  

 

Niniejsze zapytanie jest rozeznaniem cenowym niezbędnym do szacowania zamówienia i stanowi dowód na zachowanie uczciwej 

konkurencji. 

 

 

 

 

 

Data i podpis 

 

 

  



 
 

Lucynów Duży, 19.08.2019 r 

 

Załącznik nr 2  

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU INNYCH PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie dotyczące wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi 

polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa) z przeznaczeniem na 

Żłobek Jadwinia dla dzieci w powiecie Wyszkowskim, w okresie od 4.03.2019 – 31.12.2020r w ramach 

projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego, oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania w 

nich zawarte. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

3. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (nie 

dotyczy osób fizycznych). 

 

……………………… 
miejscowość i data 

 

 

 

 

……………………………………. 
Podpis osoby / osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
Pieczęć imienna 
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Załącznik nr 3 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego 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 lub powinowactwa w linii bocznej  do drugiego  stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  to budzić 

wątpliwości. 

 

JA, MY* NIŻEJ PODPISANY/NI* 

Oświadczam/my, że Wykonawca/y, którego/ych reprezentuję, nie jest/są powiązany/i kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym lub osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy na realizację usługi polegającej na 

przygotowaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa) z przeznaczeniem na Żłobek Jadwinia dla 

dzieci do lat 3 w powiecie Wyszkowskim   

 

................................ , ............................. r. 
Miejscowość Data 

 

 
 

 
 

………………..……........................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela/przedstawicieli 

Wykonawcy) 
 

 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

 
Klauzula informacyjna 

 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Żłobek na start oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 

3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 

lit. g 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 (Dz. Urz. UE L 119 

04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006; 

c) 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.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 



                                          
 

   

 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające 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. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Żłobek na start, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa (nazwa i adres właściwej IP), 

Beneficjentowi realizującemu Projekt  - Maria Michalska Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny ul. J. 

Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży (nazwa i adres Beneficjenta). Moje dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@mazovia.pl. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis  

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 


