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ZAPYTANTD OFERTOWE

W rameh prcjeklu pn.:,.BEZ RARIET' wsP6lfinansowdego a irodk6w Unii
Eurcpejsliej w atoach Regionalrcso Pogdnu Opmcyjneso wojewddzt{a
9. wlqczenie spoleczne i walka z
ubistwem. Dziatoic 9.2 Ulatwie.ie dostepu do slekiej jakoici usluc sFolccznvcn i
zdrowohych, Poddzialmic 9.2.1 Rozw6j rrsokiej jaloici uslus spolecznlch.
SNiilokzyskiego na lata 2014-2020 dla EFs,

\v unowie o dofinesowa.ie

ol

prcjeklu BEZ BARIER

(tr

umosY RPSW0902.0I_26_

@awiaj4cy zoslal zobowi4zny do dokonywmia am6sien w piessuj
kolejnoSci u Podiiot6w Ekonomii Spolecznej
(]l)9O/18-()O)

Gmimy Olrodel Pomocy Spolamej

Radkdw 99. 29- 1 15 Radk6w

a) zuawiaj4cy

zstusa

sobie

p6m

do

hioy

lub uzulelnieoia tE{ci ni.iejsrego

apytlnia ofenowgo pz€d temined skladeia ofcrl lnfomacja o wprouadEniu
hidy lub uapelnieniu tESci apylmia ofertowego zoslanie opublikowmE na
shoie zeawiajqceso m€op$adkow. Je2eli slrowadrcne himv lub
uapetnie.ia ueaci zpfeia olertowego bedq slmagaly mi y lFgci ofefi,

zdawiajry

pzedluzy temin stladmia ofen.

b) Zspytanie

l

realizowe

mo*1 podpis!.ej p&z stonv
ok€glajicej akts apytania oraz eni

bedzie na podstawi€

!o trTbmiu najkorzystrriejsei oferly
Pradmiot€m zm6wie.ia jest objFie ubezpieczeniem ndtQpslw nicszc4Sli$ych
Nypadldw (NN[,) max, 20 bon ficjent6w pojelt! BEz o mi.imalnym akresie:

5.
b.
c

Swiadcz€nie z tytulu lmierci - min. suna ubezpieckoia 9 800,00 zi
Swiadczenic z t 'tulu lvalego usezerbku ha zdrowiu - min. slma ubezpieczenia

Assisbnce

ni..

9 300.00

zl

t. Tsmin realiacji amdwienia:
Od dnia

podpi@ia polisy do dnia 3 I grudnia

202

I i.

I #.mit*" r
5.

E

F'?r-'"'r" lf*rrrrn'rw

r.ryl$ia occny ofen:
Vyb6! ofe y dokonaoy astMie w
Nr ki]1.

5.1.

iu o naslepuiace kryteria i ich znacanie

o

l.

800/"

Vylonawca zm6wienia bqdi osoby, kl6re bgdq ucrcst.iczyd
wqlloi)$ ru zmo*renia s, o.obmi niepelnospmq) mi *

rc7mFniu pkpisoq o rhdoilhcji awodowei r 'polqTnE
oru atrudnianiu osdb niepelnosprauyoh lub wlaicir'l,cn

20%

p@pis6w paistw czlonlosskich Unii Euopejstiej lub
Europejskieso Obszm Gospoddczego
a-

Najkozystniej% ofeta w odnidieniu

do tych

kry66w nore uzystad maksimm

100 pkt,

b,

Pulty pzymwme z kgteiia

bedq

lic&ne wg msl@ujqcych

%r6wl

Liczba punll6w = Or/Cb x 80

l.

-

Cn

najni2sz ccba spo&6d wszyslkich olen nieodrzuconych

- Cb - cena

ofeny baddej

20 pkt otrzyma wykonasca zm6wienia b4dZ osoby, kt6rc bd4
uczstniczyd w *yko.yweiu m6wie.ia kl6E sq osobani
.iepslbospmmymi. Do al4cdika tu I nalczy dolqczya odpoviedni
dokmcnr polwierdajqcy shtus osoby niepelnospmMej rykonuj4cei
zadeie (np. oz€czenie

o

niepelnosFasoici lub inno.

c. Zmawiaj4oy udzieli m6wimia WykomNcy, kt6Ego ofena

odpowiada

vszys&ih lvJ,magmiom otr*lonym w niniejszyn apytdiu i @slala oceniona
jato najkozystniej% w opdciu o pod6e krylelia s)6otu

d.

Opis spo$bu oblicania ceny

a)

I

mba ofcrty na bya wyra2om w PLN zgodnie
z dokladnoiciq do drugiego friejsca Do

2

pohtim syst€ncn platniczym,

Dzecinlu;

I;U*f*r rg'o'fl-"*" !f

xu-*r'

*#:"*rsHI

ofercie powima bya ce.a btutto la. powima ob.jnoald
wszystkie kos2ty wykonAwcy z$llqme z ealiacja pedEiotu @6wienia,
niezbqdne do Ddsidloweso pcln€so j€so Prkomia oie uwgldniad
wszystki€ .alerne poda&i, obciqtenia koszly qnikajqce z rcali4ji
m6wiaia jqk l6Mie2 ewenlualn upusly 6bat skallolowme pruz

b) cm podda a

i

i

i

a) Terh rthdorir ofert tptJryt 8 o.rc. ,021 r.
b) Miejsem skladdia olen jest Gmimy osrodet Pom@y Spol€caej w
w sodzituh uz9doweia, 1j.
od eodz. 7-30- do 15,30 od poniedzialku do piq&u.

Fadlowie, Radk6w 99,

c)

29- 135 Radk6w -

Dopusal@ fomo skladeia ofeflrosbiicie
Ponocy Spoleaej w Radkowie z

b@elicjat5f'

lub w fomi€

dopiski

w Gmimy O{rodek

,,Ubezpiecaic NNW

std6w m adEs roilonr

sops hdkow@loczla.on€t.pl

Upmwniona osoba do konlattowania sie z oferentani:
zdzisl&wa Fatyga rel. 034

Wulkie

3

5-41- 120

pytania od.olcie sposobu zlornia oferty o@

rcali4ji m6wienid n

le2y

i rmsla{ m odr6r cmimy Oled.k Pomo.y spolddej w
Radko*ie. Radk6w 99. 29-135 Radk6{ mailowr qoos ndkohlrilpoc/a oner,l
sfomulowad m pianie

Klduzula infomacyjnai

I RozporzqdzeDia Pelahenlu Europcjskieso I rady ( uE)20\61679
z dnia 2? kwiehia 2016 r, w sgawie @lnony os6b lizycaych
Na podstlwie an.

I

p*t lrmien dmych osoboRyoh i w sprawie swobodnqo pmplywu
o@ uchyle.ia dyettya, 95/46lW! ( os6lne Nzpolz4&eic o ochlonG
(Dz. UE. UEtr I l9 z 04.05,2016) inlomujmy,2€:

l)

AdniiislraroEh

d

ych osoborycbjesl Gmimy Otudek Pomocy

Radkowie, Radk6w 99. 29 t:15 Radk6u tel 34135-41']20 uev.34

2) \v

spawach z

ztEsu

ochrcoy duych oebo$ych moz.a kontlklowaa si9 z

Inspeklorcm Ochony Deych pod adr€*m

3)

Daoe oebowe

prctwalae

bqdq

emil: koolalt@.zi24.pl

w c.lu *lboru *Tkonawcy .a

podslawic

p€eprow.dzonego posteposdia o udzi€l€nie un6wienie w rmach projeku

4)

+

pztMe

,,

pwz okts ihzbdny do Hlizrcji N/w dlu 2
uwelfdni.niem okres6w peechowweia s prepis6w odlebnych, w rym

Dme o$bo{e bgda

pftpG6w mhiwalnych

I
5)

Podslawq

.""H1:^:rJ""*11;

POBh

piaM4 prctvaraia deych je$ an.

6 ust

I li.

c oEz art. 9

ust

I

2 lit.

s

w RozporAdania

6) Odbiorcmi danych osoboqycn bgdq podnioty upowznione na
7) o$ba,

kr6Ej

d

e

o$bom

podstawie

doryczq. posiada:

. m podslawie aft. 15 w/w Rozporzqdrcnia pnwo .loslqpu do deych osobowcb

Poi,?da dolycz4cychi
. m podsllwie od, 16 w Rozporzqdab pEvo do sptoslowdia ?mi/ Pa.a
dsych osobowych { Wyjalnienier skorzyslanie z praM misy s}niku
posQpowanis o zapyldie olertowe

ei hima

Poslanowien

mo*y o@

nie moze

ndusaa inlegralno$ci protokolu/ nota*i sluzbo*j o@ j€8o zlqcaik6w);

an, 18 w Rozporzqdre.ia pawo 24dei. od adninhlBtod
ogreiczenia pralwalaia dmych osobo*ych z atuezeniem Pzypadk6w, o
kt6rych howa w art. 18 usl2 w/w Rozpozedania, ( Wyja{nieni€: prawo do
ogrmicaia przlMia nie ma 6toso@ia w odniesieniu do pzecho{}w&ia

,n5

poslawie

w celu zpeMimi3 kozysteia

4

Srodk6w ochrony

pBmej lub w celu ocnrcny

pEw imej oeby fizy.aej lub pmMej, lub z umsi na {ahe wzgledy int€Esu
publicaeso Unii Europejskiej lub poastwa cronioskiego)i
. Prawo do Miesienia skagi do Preres Urzedu Ochrcny D&ych Osobosych, gd,
@a Pmi/ Pe 2€ pmtwdaie dmych oebosych lmi/ Ped dotyczqcych

Iesa
8) osobie,
-

PEePisY w/w Rozporzqdreniai

kr6Ej dme osobowe dorycz+ nie pzyslusuje:

l? nsi 3 ln. b, d lub we */w Rozro€qdhia praso do usunig.id
dmych osbo$rchi - p€wo do punoszenia dmych o$bo$ych, o ldrych mowa
q a1t. 20 w/w Rozpozdrcnia;

v diqzku

z an.,

-na podslawie art,

2l

RODO prawo spzecim, wob6

p@l\l@ia

deych

oebo*ych, sdyz podsLlwq plaslq prctw&aia Pai/Pda ddych osobo*acb
jesl afi. 6 ust, I lit.
w Rozporzqdania.

c

9.

wymasee dokDnenty:
a) Fomularzofeno*ry Zalacaili or I

b)

OSwiadcrcnie o wyrazeniu zsody na DEelwal@ie dmycn o$bo*ych
z^llcbik N 2

c) Dokment pot{iodaj?cy, 2e

dl,
I

Wykomwca

j€sl

podmiotem ekonomii

spoledej Swiadc,4cyn uslngi w zk€sie pzedniotu m6sienia (Podmioty
Ekonomii Spol€%ej nslezy ozmiea zeodhie z dernicjl zwart4 w
wytycayoh w al@sie p@dsieuirc w obsme wlqczenia spolecdego i

5:L:rif:r:,"

r

.."Lli":r.:r-""[f

zwalcaia ub6sts€ z rykozysidieo 3odk6w Euopejski*o

I

Funduszu

spolecaeso i Ewpejskieso

..!f"r.Es#x':.h
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