Szkolenia online związane z promocją rolnictwa

Zapytanie ofertowe
1) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 6 szkoleń
online związanych z promocją rolnictwa
2) NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
3) MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a) oferty należy składać:
i) w języku polskim w formie elektronicznej tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji
webowej na stronie https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zapytaniaofertowe. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu
ofertowym.
ii) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
iii) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
iv) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
v) w przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia (zaoferowany
przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie
prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
b) złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4) KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA - Wykonawcy mogą składać zapytania tylko i wyłącznie
za pośrednictwem aplikacji webowej.
5) SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 6 szkoleń online
związanych z promocją rolnictwa, skierowanych do przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich
z województwa łódzkiego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa łódzkiego,
przedstawicieli sołtysów z województwa łódzkiego, przedstawicieli pszczelarzy z województwa
łódzkiego, przedstawicieli Regionalnego Handlu Detalicznego z województwa łódzkiego, osób
zamierzające prowadzić działalność marginalną, ograniczoną i lokalną z województwa łódzkiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania.
6) MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – teren Województwa Łódzkiego
7) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.,
z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień
8) WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:




w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali
(zakończyli), co najmniej 2 (słownie: dwa) szkolenia online, wykłady online, warsztaty online
dla co najmniej 20 osób
do wykonania usługi zatrudnią prelegentów posiadających odpowiednie doświadczenie
opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
złożyć:
 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
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Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
w zapytaniu ofertowym
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów
niezbędnego doświadczenia

9) ZAŁĄCZNIKI
a) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
b) załącznik nr 2 - formularz ofertowy
c) załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu
ofertowym
d) załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów
niezbędnego doświadczenia
e) załącznik nr 5 – wzór umowy
10) LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
 Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy
 Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
w zapytaniu ofertowym
 Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów
niezbędnego doświadczenia
11) OCENA OFERTY


100% cena

12) INFORMACJE DODATKOWE




Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ofertą
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
Zamawiający może modyfikować Zapytanie Ofertowe przed terminem składania ofert;
W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dot. przedłożonych oświadczeń
lub dokumentów.

13) 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”,
informuję, że:






administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 3380, adres email: biuro.podawcze@lodzkie.pl;
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować pisząc na adres iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby Administratora
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup usług remontowych
i konserwacyjnych oraz magazynowania i transportu nośników w związku z realizacją działań
promocyjnych Województwa Łódzkiego w roku 2019
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi
archiwizacji;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− 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.

