ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07.10.2019 r.
Na potrzeby projektu pn: „Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu:
RPPM.06.01.02-22-0044/17
Nazwa zamawiającego
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck;
tel. 58 350 61 41, faks: 58 736 43 10
NIP: 587-165-94-08 REGON: 220682325 KRS: 0000314969
1. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2019 r. (godz. 16:00)
2. Miejsce i sposób składania ofert
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12,
84-100 Puck
od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Romualda Białkowska
4. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
698-691-342
5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne w budynku Centrum Integracji
Społecznej w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10 - działka nr 1/30.
6. Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
7. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne w budynku Centrum Integracji
Społecznej w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10. Budowa podjazdu do budynku dla
uczestników z niepełnosprawnościami, utwardzenie parkingu dla uczestników, wymiana drzwi
wejściowych, ogrodzenie terenu, inne prace remontowe, likwidacja ścianki działowej w budynku,
malowanie pomieszczeń. Opis robót zawiera zakres prac wraz z szacowaną ilością materiału /
wykonywanych prac. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów
równoważnych w stosunku do określonych w Załączniku 5 „Opis robót budowlanych”. W takim
przypadku zaoferowane materiały muszą posiadać identyczne lub lepsze parametry od materiałów

wskazanych w Załączniku nr 5. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych
elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.
Kolorystykę wszelkich materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej
obiektu (terenu) oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac
objętych przedmiotem zamówienia. Wizji lokalnej można dokonać w miejscu planowanych prac w
dni robocze w godz. 8.30 do 14.30, w dniach od 07.10.2019 do 22.10.2019, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym z biurem CIS w Pucku.
8. Nadzór i certyfikaty dotyczące prac budowlanych
Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym
nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie użyte do budowy
i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich
w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i
znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia zainstalowane w obiekcie muszą posiadać
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP
z zachowaniem standardów europejskich.
9. Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
10. Harmonogram realizacji zamówienia
Planowana ocena ofert nastąpi 23.10.2019r.
Sporządzenie protokołu planowane jest na dzień 23.10.2019r.
Planowany termin podpisania umowy: 28.10.2019r. lub nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od
daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
Planowane rozpoczęcie prac adaptacyjnych w dniu 04.11.2019 r.
Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 30.04.2020 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
z wykonanych robót.
11. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę do
wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca winien posiadać
z przedmiotem zamówienia.

uprawnienia

do

prowadzenia

działalności,

zgodnej

2) Niezbędne minimalne warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach
niniejszego zapytania ofertowego:
Okres gwarancji na wykonane prace nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy

3) Potencjał techniczny
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem
technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia m.in:
a) Oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona przez wykonawcę oferta.
Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży
oświadczenie według załącznika nr 3.
13. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym 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, polegających w szczególności
na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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,
e) pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.
a)
b)
c)
d)

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą
ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
14. Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś
z poniższych warunków:
a. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć;
b. zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
c. dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
d. dopuszcza się wprowadzenie zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw,
usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
e. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego
f. w przypadku, gdy nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowanej okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć dopuszcza się
zmianę wartości, która nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,
między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą
terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych
wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
15. Oferta częściowa
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
wszystkie zadania.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona w formie pisemnej, na
ponumerowanych stronach, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu na
adres:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12,
84-100 Puck
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór wykonawcy robót budowlanych
związanych z remontem-adaptacją lokalu Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanego w
Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10 - działka nr 1/30”
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny
być opatrzone:
a.
b.
c.
d.

zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do strony …. .,
datą,
czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
pieczęcią firmową.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
termin wykonania zamówienia (realizacji umowy),
zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),
oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte,
h. Dokumenty wymienione w punkcie 12 Wiedza i uprawnienia do niniejszego zapytania
ofertowego.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
wraz z następującymi załącznikami:
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 5 – Opis robót budowlanych,
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla spełnienia
niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie/zlecenie (referencji, protokołów zdawczo-

odbiorczych, protokołów odbioru robót). W szczególności określonych w punkcie 12 niniejszego
zapytania ofertowego.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w
innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Koszty
związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Ocena oferty
1) Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w dniu 23.10.2019r. do godziny 15:00 w oparciu
o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium

Maksymalna liczba Znaczenie kryterium
punktów

1.

Cena brutto za przeprowadzenie robót – ze wszystkimi kosztami

100

80%

2.

Liczba miesięcy zaoferowanego okresu gwarancji

100

20%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria według następujących
zasad:

cena oferty najniższej
cena oferty ocenianej
liczba miesięcy zaoferowanego okresu gwarancji
liczba miesięcy najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji

x 100 pkt x 80% = Cena
x 100 pkt x 20% = Okres gwarancji

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia – 100 pkt.
Cena + Okres gwarancji = wynik punktowy oferty ocenianej

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich
wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1)
do niniejszego zapytania). Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Okres gwarancji na wykonane prace nie krótszy niż
przedmiotu umowy.

24 miesięcy od daty odbioru końcowego

18. Warunki unieważnienia postępowania
Lokalna Grupa Działania Małe Morze zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
w przypadku niespodziewanych okoliczności mających wpływ na realizację projektu
(w szczególności harmonogramu działań) podając przy tym przyczynę tego unieważnienia.
19. Dodatkowe informacje
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
3) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o
wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co

najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty dot. doświadczenia
poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno
potwierdzają wykazane doświadczenie i potencjał finansowy i techniczny.
5) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą
rozpatrywane.
6) Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
7) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
8) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
9) Zapłata za zrealizowaną usługę z pomniejszoną częścią, która została wypłacona w formie
zaliczki nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury,
maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
poprawnie
sporządzonego
rachunku/faktury,
z
takim
zastrzeżeniem,
że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczoodbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
10) Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego
transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za
zwłokę.
11) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia określony w umowie. Maksymalna wysokość kary
umownej naliczona z powodu opóźnień wyniesie 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
12) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z tymi działaniami lub zaniechaniami.
14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
15) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie
powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
16) O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania
umowy.
17) Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
18) Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających na
usługi lub roboty budowlane polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
19) Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę do 20% wartości zamówienia na zakup
materiałów o ile Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty (faktura zaliczkowa).
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 5 – Opis robót budowlanych,

Załącznik nr 1
ZAMAWIAJĄCY
Lokalna Grupa Działania Małe Morze
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck;
tel. 58 350 61 41, faks: 58 736 43 10
NIP: 587-165-94-08

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA (NAZWA, ADRES, NIP)

DANE KONTAKTOWE
Imię i Nazwisko
Telefon
E-mail
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2019 r. w postępowaniu zgodnym z zasadą
konkurencyjności składam ofertę na wykonanie robót wiązanych z remontem-adaptacją istniejącego
budynku Centrum Integracji Społecznej zlokalizowanego w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10
- działka nr 1/30:
WARTOŚĆ
NETTO

PODATEK VAT

WARTOŚĆ
BRUTTO

SŁOWNIE WARTOŚĆ
BRUTTO

Termin wykonania robót:
Okres gwarancji:
Oświadczam, że jestem związany powyższą ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ……………….……………………………………………………………….,
reprezentując firmę

.………………………………………………………………………………………. oświadczam, że
jestem / nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z Wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.
a)
b)
c)
d)

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)

Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:
1. Posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona przeze mnie oferta.

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem
ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w budynku Centrum
Integracji Społecznej w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10 – działka nr 1/30, w ramach projektu
„Krok do Przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – etap II” (zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 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 119/1 z 4.5.2016r.) i Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(miejscowość, data)

(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

