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Procedure No.: 5.STH.2021 

 
REQUEST FOR A QUOTATION 
dated 12th of October 2021 

 
 

I. CONTRACTING PARTY 
Synthex Technologies Sp. z o.o. 
Ulica Jurija Gagarina 7/134B 
87-100 Toruń 
NIP 9562299641 
 

II. INTRODUCTION 
Synthex Technologies Sp. z o.o. with its registered office in Toruń invites 
you to submit a bid for the supply of ChemOffice+ software licence, for the 
use of this software, necessary for conducting research and development 
works in connection with the implementation of a project entitled 
“Development of a proprietary, innovative process for the production of 1-
methylcyclopropene adjusting its quality and purity to the European EFSA 
standards” co-financed by the European Union under the Regional 
Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie Province for 2014-
2020, Priority axis 1 Strengthening innovation and competitiveness of the 
region’s economy, Measure 1.3 Support for academic entrepreneurship, 
Sub-measure 1.3.1 Support for research and development processes in 
academic enterprises (hereinafter referred to as the “Project”). 
 
The procedure has the form of a request for a quotation as envisioned by 
the principle of competitiveness applicable to the Contracting Party in 
accordance with the Guidelines on the eligibility of expenditure under the 
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the 
Cohesion Fund for 2014-2020 of 21 December 2020. 

Nr postępowania: 5.STH.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 12 października 2021 roku 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Synthex Technologies Sp. z o.o. 
Ulica Jurija Gagarina 7/134B 
87-100 Toruń 
NIP 9562299641 
 

II. WPROWADZENIE 
Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia 
oferty na dostawę oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na 
korzystanie z tego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie 
autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z 
zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku. 
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The purpose of this procedure and the conditions set out therein is to 
award the order in accordance with the principles of Article 44(3) of the 
Polish Public Finances Act of 27 August 2009 (Dz. U. [Journal of Laws] of 
2016, item 1870), in other words, in a purposeful and economical manner, 
in full observance of the principles of maximum outcomes from 
expenditures and optimal selection of methods and means to achieve the 
assumed objectives. 
 
Services produced through implementing the agreement envisioned in 
this Request for a Quotation will be co-financed by the European Union 
under the European Regional Development Fund 
 
Place of publication of the Request for a Quotation 

 European Funds Competitiveness Database: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 the Contracting Party's website: 
www.synthex.com.pl  

 
III. DESCRIPTION OF THE SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 

1. Subject of the order: 
Supply of ChemOffice+ software licence, to use this software necessary for 
conducting research and development work, in connection with the 
project entitled “Development of a proprietary, innovative process for the 
production of 1-methylcyclopropene adjusting its quality and purity to the 
European EFSA standards” co-financed by the European Union under the 
Regional Operational Programme of the Kujawsko-Pomorskie Province for 
2014-2020, Priority axis 1 Strengthening innovation and competitiveness of 
the region’s economy, Measure 1.3 Support for academic 
entrepreneurship, Sub-measure 1.3.1 Support for research and 
development processes in academic enterprises. 
 

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest 
udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania 
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i 
środków służących osiągnięciu założonych celów. 
 
Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego 
Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego: 

 Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 strona Zamawiającego: 
www.synthex.com.pl 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego 
oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-
rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach akademickich. 
 
2. Kody CPV: 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.synthex.com.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.synthex.com.pl/


 

Page 3 of 16 

2. CPV codes: 

 48000000-8 – Software packages and information systems 

 48461000-7 – Analytical or scientific software packages 
 

3. Order specification: 
The main objective of the Project is for Synthex Technologies Sp. z o.o. to 
conduct research and development (R&D) work in order to commercialise 
the research results in the form of development of proprietary, innovative 
process for the production of 1-methylcyclopropene adjusting its quality 
and purity to the European EFSA standards. As a result of the research, a 
proprietary innovative technology for the synthesis of 1-
methylcyclopropene, i.e. the method of obtaining the plant hormone - 1 
MCP, will be created, unavailable on the market (process innovation on a 
global scale), it is a synthesis technology using microreactors and flow 
synthesis and a significantly improved product (product innovation on a 
global scale) in the form of 1-methylcyclopropene (1-MCP) characterized by 
high purity (over 99%) and quality adjusted to the European EFSA 
(European Food Safety Authority) standards. The new 1-MCP product in 
the form of a chemical compound will have physico-chemical parameters 
that will exceed other products available on the market. 
 
In connection with the implementation of the Project, the Contracting 
Party intends to purchase ChemOffice+ software licence, to use this 
software according to the specification included in Annex 2. 
 
The ChemOffice+ software licence described in the Research Agenda of the 
Project is to be used by the Contracting Party as a tool supporting the 
preparation and carrying out of experiments related to the synthesis of 1-
MCP. An indispensable package in the process of acquiring, analyzing and 
interpreting experimental data and keeping laboratory documentation. 
 
The Software will be governed by the terms of the license agreement 

 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 48461000-7 – Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania 
 

3. Specyfikacja zamówienia: 
Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz 
rozwojowych (B+R) przez firmę SYNTHEX TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w celu 
komercjalizacji wyników badań w postaci autorskiego, innowacyjnego 
procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i 
czystość do europejskich standardów EFSA. W wyniku przeprowadzonych 
badań powstanie niedostępna na rynku (innowacja procesowa na skalę 
światową) autorska innowacyjna technologia syntezy 1-metylocyklopropenu 
tj. metody otrzymywania hormonu roślinnego – 1 MCP, jest to technologia 
syntezy wykorzystująca mikroreaktory i reaktory przepływowe (flow 
synthesis) oraz znacząco ulepszony produkt (innowacja produktowa w skali 
światowej) w postaci 1-metylocyklopropenu (1-MCP) charakteryzującego się 
wysoką czystością (powyżej 99%) oraz dostosowaną jakością do europejskich 
standardów EFSA (European Food Safety Authority). Nowy produkt 1-MCP w 
postaci związku chemicznego będzie charakteryzował się parametrami 
fizyko-chemicznymi przewyższającymi inne produkty dostępne na rynku. 
 
W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza nabyć 
oprogramowanie ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego 
oprogramowania, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 2.  
 
W ramach realizowanych prac badawczych, opisanych w Agendzie badawczej 
Projektu, Oprogramowanie ChemOffice+ ma służyć Zamawiającemu m.in. 
jako narzędzie wspomagające prace przygotowania i przeprowadzenia 
eksperymentów związanych z syntezą 1-MCP. Niezbędny pakiet w procesie 
pozyskiwania, analizy i interpretacji danych doświadczalnych oraz 
prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej. 
 
Oprogramowanie podlegać będzie warunkom umowy licencyjnej producenta 
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supplied with the Software, in a version that allows to use of the Software 
in a scope that required by the subject of the order. 
 
The Bidder represents that all delivered Software will come from the sales 
channel of the Software manufacturer for the European Union market. 
 
The subject matter of the agreement complies with: 
1. The applicable guidelines for the implementation and execution of 

projects by the European Union from the European Regional 
Development Fund under the Regional Operational Programme for 
the Kujawsko-Pomorskie Province 2014-2020. 

2. A request for funding for the project entitled “Development of a 
proprietary, innovative process for the production of 1-
methylcyclopropene adjusting its quality and purity to the European 
EFSA standards” 

3. The co-financing agreement for the project entitled “Development of 
a proprietary, innovative process for the production of 1-
methylcyclopropene adjusting its quality and purity to the European 
EFSA standards” entered into on 29 December 2020. 

 
IV. DATE AND METHOD OF PERFORMANCE OF THE SUBJECT MATTER 

OF THE CONTRACT 
1. The Contracting Party informs that the Bidder should deliver the 

software license covered by this order by electronic download to 
wolan@synthex.com.pl within 14 (in words: fourteen) days at the 
latest, counting from the day of signing the agreement constituting 
Annex 4 to this request for a quotation, and receipt of a valid 
Purchase. 

2. The Contracting Party shall pay all costs related to the performance of 
the order, in particular to the delivery of the software license at the 
Contracting Party’s registered office. 

 

oprogramowania, dostarczonej wraz z Oprogramowaniem w wersji 
umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania w zakresie nie węższym niż 
wymagany Przedmiotem zamówienia. 
 
Wykonawca oświadcza, iż całość dostarczanego Oprogramowania pochodzić 
będzie z kanału sprzedaży producenta Oprogramowania na rynek Unii 
Europejskiej. 
 
Przedmiot zamówienia jest zgodny z: 
1. Obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania i realizacji 

projektów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

2. Z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów 
EFSA”. 

3. Umową o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów 
EFSA”, zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku. 

 
IV. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien dostarczyć 
oprogramowanie objęte niniejszym zamówieniem drogą elektroniczną 
na adres wolan@synthex.com.pl w terminie nie dłuższym niż 14 
(słownie: czternaście) dni licząc od dnia podpisania umowy stanowiącej 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a 
w szczególności z dostawą oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 

 

mailto:wolan@synthex.com.pl
mailto:wolan@synthex.com.
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V. CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, 
DESCRIPTION OF THE METHOD OF ASSESSMENT OF THESE 
CONDITIONS AND THE DOCUMENTS REQUIRED TO CONFIRM 
BIDDER’S COMPLIANCE 

Bidders who meet the following conditions may apply for the award of the 
order: 
1. The Bidder must demonstrate the necessary knowledge and 

experience in the area of supply of specialised software license by 
representing that: 

a) The Bidder has the qualifications to carry out a specific 
activity or act if the legal regulations require such 
qualifications, 

b) The Bidder has relevant experience and knowledge in the 
supply of specialised software licenses to companies, 

c) The Bidder has the knowledge, experience and technical 
capability to carry out the subject matter of the contract in 
accordance with the specifications contained in Annex 2, 

d) The Bidder is not in an economic/financial situation that 
would prevent it from executing the subject of the order and 
is not in bankruptcy or liquidation, has not suspended its 
business activity, and is not subject to composition, 
restructuring or reorganisation proceedings. 

2. Only Bidders who have submitted the relevant documents required 
in the request for a quotation may participate in the proceedings. 

3. The Bidder is not subject to exclusion as a result of personal and 
capital links with the Contracting Party, as defined in the Guidelines 
for eligibility of expenditure under the European Regional 
Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion 
Fund for 2014-2020 of 21 December 2020. In other words, the 
Bidder is not linked personally or by capital with the Contracting 
Party. Capital and/or personal links shall mean mutual links between 
the Bidder and the Contracting Party or persons authorised to incur 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY 
WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
PRZEZ WYKONAWCĘ 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze dostawy 

specjalistycznego oprogramowania, oświadczając, że: 
a) Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 

b) Oferent posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie 
dostawy specjalistycznego oprogramowania dla firm, 

c) Oferent dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz 
możliwościami technicznymi, które pozwalają na realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodne ze specyfikacją zawartą w 
załączniku nr 2, 

d) Oferent nie jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która 
nie pozwala na realizację przedmiotu zamówienia oraz nie 
znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie zawiesili 
działalności gospodarczej, ani nie jest wobec nich prowadzone 
postępowanie układowe, restrukturyzacyjne lub naprawcze. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy złożyli 
wymagane w zapytaniu ofertowym stosowne dokumenty. 

3. Nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i 
kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, 
tj.: nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub/i 
kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
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liabilities on behalf of the Contracting Party, or persons carrying out 
activities related to preparation and execution of the Bidder 
selection procedure on behalf of the Contracting Party, for example 
by 

a) holding a stake as a partner in a civil law partnership or 
company; 

b) owning at least 10% of shares; 
c) acting as a member of a supervisory or management body, 

proxy or attorney in fact; 
d) being married or in a relationship of kinship or affinity in a 

straight line, second degree of kinship or affinity in a 
collateral line, or in a relationship of adoption, custody or 
guardianship; 

e) remaining in such a legal or factual relationship, other than 
specified in sections a-d, which may raise valid doubts about 
fair dealing in the award of the order to the Bidder. 

 
The Contracting Party shall evaluate the fulfilment of the above-mentioned 
conditions of participation in a ‘pass/fail’ format, based on the documents 
and representations enclosed by the Bidder to the quotation. 
 
The Contracting Party requires the following documents and 
representations to be included in the submitted bid: 
1. Completed bid form – Annex 1; 
2. Signed (initialled) specification of the order - Detailed description of 

the subject of the order - Annex 2; 
3. Statement of no personal and capital relations – Annex 3; 
4. Signed (initialled) template agreement – Annex 4; 
5. A detailed description of the software offered or technical 

specifications or data sheets for the software. 
 
The Contracting Party requires that original documents be submitted or 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli; 

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
innym niż wskazane w lit. a-d, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału 
Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na 
podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do 
oferty.  
 
Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące 
dokumenty i oświadczenia: 
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2. Zaparafowana specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik 

nr 3; 
4. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4; 
5. Szczegółowy opis oferowanego oprogramowania lub specyfikację 
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copies certified by the Bidders to be true copies. The Contracting Party 
shall require that the original or a notarised copy of the document be 
submitted if the submitted copy of the document is illegible or raises 
doubts as to its authenticity. 
 
Failure to provide any of the required documents or statements or their 
improper format will result in the rejection of the bid. 
 

VI. INFORMATION ON HOW THE CONTRACTING PARTY 
COMMUNICATES WITH BIDDERS, AND PERSONS AUTHORISED TO 
COMMUNICATE WITH BIDDERS 

1. The person authorised by the Contracting Party to contact Bidders 
and provide clarifications on behalf of the Contracting Party is 
Maciej Kubisty, phone: + 48 693-839-242, e-mail: 
maciej.kubisty@synthex.com.pl. 

2. The Bidder may ask the Contracting Party for clarification regarding 
the request for a quotation. Questions should be sent to the e-mail 
address: maciej.kubisty@synthex.com.pl. 

3. The Contracting Party shall provide answers to Bidders’ questions 
relating to the bidding procedure and publish them in the 
competitiveness database and on its website without indicating the 
source of the inquiry, provided that the inquiry is received by the 
Contracting Party no later than 72 hours before the closing date for 
submission of bids. 

 
VII. INFORMATION ON POSSIBLE ADDITIONAL ORDERS 

1. The Contracting Party will not award any additional orders. 
 
VIII. METHOD OF BID PREPARATION 
1. The bid shall be submitted in writing on the form attached to the 

request for a quotation. The offer, along with the required 
statements and documents, should be submitted to the Contracting 

techniczną lub karty katalogowe oprogramowania. 
 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający 
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub 
oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z 
wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem, będzie skutkować 
odrzuceniem oferty. 
 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania 
się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego 
jest Maciej Kubisty, tel. + 48 693-839-242, e-mail: 
maciej.kubisty@synthex.com.pl.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia 
dotyczące zapytania ofertowego. Pytania należy kierować na adres e-
mail: maciej.kubisty@synthex.com.pl.  

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców związane z 
prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je w bazie 
konkurencyjności oraz na swojej stronie internetowej bez wskazania 
źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie doręczone 
Zamawiającemu nie później niż na 72 godziny przed upływem 
wyznaczonego terminu na składanie ofert. 

 
VII. INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ 

DODATKOWYCH 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.
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Party by e-mail (in files encrypted with a password) to the following 
address: maciej.kubisty@synthex.com.pl or in a hard copy to the 
Project office. 

2. Electronic offers should be password protected. Password to decrypt 
the document should be sent to the address 
maciej.kubisty@synthex.com.pl on the day of opening the offers, i.e. 
Oct.27th 2021 between 10:00 a.m. - 11:00 a.m., otherwise the offer 
will be declared null and void. 

3. The bid shall be in Polish or English, typewritten or prepared by 
another durable method and signed by a person authorized to 
represent the Bidder and accompanied by a Officers Certificate, 
notarized, confirming the signor is an authorized representative of 
the Bidder. 

4. The documents and statements mentioned in Section 5 of this 
Request for a Quotation are an integral part of the bid. 

5. All pages of the bid and its annexes should be numbered 
consecutively and initialled. 

6. All pages of the bid and its annexes should be bound together. 
7. The bidding price should be given in figures and words in Polish zloty 

(PLN) or Euros (EUR). 
8. The Bidder shall pay all costs related to the preparation and 

submission of the bid. 
9. Each Bidder may submit only one bid in the procedure. 
10. The Contracting Party does not allow partial bids. 
11. The Contracting Party does not allow the submission of variant bids. 
12. The Contracting Party reserves the right to modify the contents of 

this Request for a Quotation until the closing date for submission of 
bids. In such a case, the Contracting Party will include notice of the 
modification in the published request for a quotation. This notice 
will specify as a minimum: the date of publishing the modified 
enquiry and a description of the modifications made. The 
Contracting Party shall extend the closing date for submission of bids 

1. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień dodatkowych.  
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z załączonym do 

zapytania ofertowego formularzem. Ofertę wraz z wymaganymi 
oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć Zamawiającemu 
mailowo (w plikach zaszyfrowanych hasłem) na adres: 
maciej.kubisty@synthex.com albo w wersji papierowej do biura 
Projektu. 

2. Oferty w wersji elektronicznej powinny być zabezpieczone hasłem. 
Hasło do odszyfrowania dokumentu powinno być wysłane na adres 
maciej.kubisty@synthex.com w dniu otwarcia ofert, tj. 27.10.2021 
pomiędzy godziną 10:00 – 11:00, pod rygorem nieważności oferty. 

3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim lub 
angielskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz 
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
wraz ze stosownym zaświadczeniem, w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
potwierdzającym, że podpisujący jest upoważnionym 
przedstawicielem Oferenta. 

4. Nieodłączny element oferty stanowią dokumenty i oświadczenia 
podane w rozdziale V niniejszego Zapytania. 

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno 
ponumerowane i parafowane. 

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być trwale spięte. 
7. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych 

polskich (PLN) lub euro (EUR). 
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. 
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

mailto:maciej.kubisty@synthex.com
mailto:maciej.kubisty@synthex.com
mailto:maciej.kubisty@synthex.com
mailto:maciej.kubisty@synthex.com
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by the time necessary to reflect such modifications in the bids, as 
long as the scope of modifications requires this. 

13. The Contracting Party reserves the right to close this procedure 
without selecting any of the bids, at any stage of the procedure, 
without giving reasons. 

14. The Contracting Party shall reject bids submitted after the closing 
date or ones which fail to meet the conditions specified in this 
Request for a Quotation. Bidders shall not be entitled to any claims 
for that reason. 

15. The Contracting Party reserves the right to request clarifications or 
additional information during the bid evaluation and assessment, 
and to reject the bid if no such clarification is provided by the set 
date. 

16. The Bidder shall be bound by its bid for a period of 30 calendar days, 
counted from the expiry of the closing date for submission of bids. 

17. The Contracting Party stipulates that the information contained in 
the Bidder's bid, which is subject to evaluation under the bid 
assessment criteria, cannot be classified as a business secret; if the 
Bidder reserves it as business secret, its bid will be rejected. 
 

IX. PLACE AND DATE FOR SUBMISSION AND OPENING OF BIDS 
1. The bid should be delivered in writing to the address of the office at 

Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 
Toruń. 

2. The bid could be also sent via email, in an encrypted message, to the 
Contracting Party’s email address maciej.kubisty@synthex.com.pl 
and the wording “Bid submitted in response to Request for a 
Quotation no. 5.STH.2021. Do not open before 27th of October 
2021 (11 a.m.) in the subject line”. 

3. The bid must be submitted no later than 27th of October 2021 at 
10:00 am. 

4. The date and time of receipt of the bid by the Contracting Party shall 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 
Zapytania Ofertowego do upływu terminu składania ofert. W takim 
przypadku Zamawiający uwzględni informację o zmianie w 
opublikowanym zapytaniu ofertowym. Informacja ta będzie zawierać 
co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a 
także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest 
to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego 
postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, na 
każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn. 

14. Zamawiający odrzuci oferty złożone po terminie lub niespełniające 
warunków określonych niniejszym Zapytaniem. Wykonawcom z tego 
tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub 
dodatkowych informacji w toku oceny i badania ofert oraz odrzucenia 
oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie. 

16. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. 

17. Zamawiający zastrzega, że informacje zawarte w ofercie Wykonawcy, 
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert nie mogą 
zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, w przypadku 
zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa, 
Jego oferta zostanie odrzucona. 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura 

Projektu: Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Jurija Gagarina 7/134B, 
87-100 Toruń. 

2. Ofertę można również przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w zaszyfrowanej wiadomości, na adres e-mail 
Zamawiającego: maciej.kubisty@synthex.com.pl z dopiskiem „Oferta 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.
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be decisive for the date of its physical delivery. The date of the 
postage stamp is not decisive. 

5. Bids will be opened on 27th of October 2021 at 11 a.m. at the 
Contracting Party’s registered office. 

 
X. BID EVALUATION CRITERIA AND SCORING METHOD 

I. The bid which obtains the highest total number of points will be 
deemed the most advantageous. All calculations shall be rounded up 
to two decimal places. The maximum number of points that can be 
awarded to a Bidder is 100. 

II. The Contracting Party shall select the most advantageous bid based 
on the following criteria: 
 

a) Gross price - weight of 100% (maximum 100 points) – lump-
sum remuneration of the Bidder covering the delivery of the 
entire subject of the order. 
The number of points will be calculated according to the 
formula: 
Number of points = (gross price of the cheapest bid/ gross 
price of the currently examined bid) x 100 

 
III. The Contracting Party reserves the right to verify the bids in detail, 

including through having the information verified by third parties or 
by calling on the Bidder to provide clarification. The Contracting Party 
will only consider the bids prepared and submitted as required by this 
Request for a Quotation. 

IV. If the price offered in a bid seems to be abnormally low in relation to 
the subject of the order and there is reasonable doubt as to the 
Bidder’s ability to deliver the subject of the order as required by the 
Contracting Party or as specified in separate regulations, in particular 
if it is more than 30% below the contract value or the arithmetic mean 
of the prices of all submitted bids, the Contracting Party shall call on 

do zapytania ofertowego nr 5.STH.2021. Nie otwierać przed 27 
października 2021 roku (godz. 11)”. 

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 
października 2021 roku do godz. 10:00. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla 
pocztowego. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2021 roku o godz. 11:00 
w siedzibie Zamawiającego. 

 
X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI 
I. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie 

największą liczbę punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba 
punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100. 

II. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się 
następującymi kryteriami: 
 

a) Cena brutto - waga 100% (maksymalnie 100 punktów) – 
wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta obejmujące realizację 
całego przedmiotu zamówienia. 
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:  
Ilość punktów = (cena brutto najtańszej oferty/ cena brutto 
oferty badanej) x 100 

 
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia ofert, 

w tym również poprzez weryfikację informacji u osób trzecich lub 
wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień. Ocenie przez Zamawiającego 
podlegać będą jedynie oferty sporządzone i złożone zgodnie z 
wymaganiami niniejszego Zapytaniem Ofertowego. 

IV. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
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the Bidder to provide explanations. The Contracting Party shall reject 
the bid submitted by the Bidder who failed to provide clarification 
within the set time-limit or if, upon consideration of the explanations 
and supporting evidence, the price still appears to be abnormally low. 

V. The Contracting Party reserves the right to negotiate the price offered 
with the Bidder whose bid obtained the highest score, that is, was 
considered the most advantageous, in case the price quoted by the 
Bidder exceeds the amount of funds allocated in the Project budget 
for the service covered by the present tender. 

VI. The Contracting Party shall select the most advantageous bid from 
among the bids of non-excluded Bidders whose bids have not been 
rejected. 

 
XI. INFORMATION ON FORMAL REQUIREMENTS TO BE COMPLETED 

FOLLOWING THE SELECTION OF A BID, IN ORDER TO ENTER INTO 
AN AGREEMENT 

1. Information on the result of bidding, including at least the name of 
the selected Bidder, its registered office and the contract price, will be 
made public in the Competitiveness Database of the European Funds 
and on the Contracting Party’s website. 

2. The Contracting Party shall cancel the award procedure if: 
a) no unsuccessful bid is submitted, 
b) the price of the most advantageous bid or the bid with the 

lowest price exceeds the amount that the Contracting Party 
intends to allocate to financing the award, unless 
the Contracting Party is able to increase this amount to the 
price of the most advantageous bid, 

c) the procedure has an irremovable defect that prevents an 
agreement from being concluded. 

3. The Bidder, whose bid is selected as the most advantageous, is 
obliged to conclude an agreement at the time and place indicated by 
the Contracting Party. 

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie 
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie 
oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość 
punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy 
cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków 
przeznaczanych w budżecie Projektu na usługę objętą niniejszym 
postępowaniem. 

VI. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert 
Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania, a ich 
oferty nie będą podlegać odrzuceniu. 

 
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1.  Informacja o wyniku postępowania, zawierająca co najmniej nazwę 

wybranego Wykonawcy jego siedzibę oraz cenę zamówienia, 
upubliczniona zostanie w Bazie Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

2.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/i/kategoria-Przetargi/1?q=zam%25C3%25B3wienia
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4. If the selected Bidder withdraws from entering into an agreement 
with the Contracting Party, the Contracting Party shall enter into an 
agreement with the next Bidder who received the next highest score 
in the award procedure. 

 
XII. DEFINITION OF CONDITIONS FOR AMENDING THE AGREEMENT 
1. The Contracting Party declares that making significant amendments to 

the provisions of the concluded agreement in relation to the content 
of the bid, on the basis of which the Bidder was selected, is allowed in 
the cases and under the conditions specified in the relevant guidelines 
on the eligibility of expenditures, binding on the Bidder with respect 
to Project Implementation, i.e. Guidelines regarding the eligibility of 
expenditures under the European Regional Development Fund, 
European Social Fund and Cohesion Fund for 2014-2020 of 
21 December 2020, or when necessitated by applicable legal 
regulations. 

2. Additionally, the Contracting Party declares that should the VAT rate 
change, allowances will be made for changing the gross rates 
according to which the Bidder bills the Contracting Party. 

3. It shall be permissible—by mutual consent—to make amendments to 
the terms and conditions of the agreement, as proposed by either 
Party, if such amendments are occasioned by force majeure, i.e. 
events beyond the control of a Party to the agreement and impossible 
to foresee. 

4. For each proposal to amend the agreement, the proposing Party shall 
submit: 

a) a description of the amendment proposal, including the 
impact on the timing of implementation, 

b) rationale for the amendment, 
c) calculations justifying any changes in the remuneration. 

5. Any amendments and additions to the agreement concluded with the 
selected Bidder must be made in the form of written annexes to the 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.  W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z 
Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, 
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

 
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający wskazuje, że dokonywanie istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalne w przypadkach i na 
warunkach określonych w odpowiednich wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, obowiązujących Zamawiającego w 
związku z realizacją Projektu, tj. Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku 
lub konieczność takiej zmiany wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

2. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT z dniem wejścia w życie takiej zmiany, dopuszcza zmianę 
umowy w zakresie określenia stawek brutto, służących rozliczeniom 
Zamawiającego z Wykonawcą. 

3. Dopuszczalne jest - za obopólną zgodą - dokonywanie zmian w 
warunkach umowy, z inicjatywy każdej ze Stron, jeżeli zmiany te 
podyktowane są zaistnieniem siły wyższej, tj. niezależnej od Strony 
umowy i niemożliwej do przewidzenia. 

4. Do każdej propozycji zmiany umowy, inicjujący zmianę przedstawi: 
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agreement signed by both parties, otherwise being null and void. 
 

XIII. ADDITIONAL INFORMATION 
1. The Bidder is responsible for the quality and technical/quality 

compliance of the subject of the order. 
2. Due diligence is required in the performance of the contractual 

obligations and consideration should be given to the professional 
nature of the Bidder's services. 

3. Arrangements and decisions concerning the execution of the order 
shall be agreed between the Contracting Party and the Bidder’s 
appointed representative. 

4. The Contracting Party shall not be liable for any damage caused by the 
Bidder during the performance of the contract. 

 
XIV. PERSONAL DATA PROTECTION – APPLICABLE TO NATURAL PERSON 

BIDDERS 
In performance of the obligation pursuant to Article 14(1) and (2) of 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official 
Journal of the EU L 119 of 04.05.2016, p. 1) (hereinafter referred to as the 
“GDPR”), be aware that: 
1. The controller of your personal data is Synthex Technologies Sp. z o.o., 

ul. Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń. 
2. You can contact us by phone on +48 693 839 242 or by e-mail, 

address: maciej.kubisty@synthex.com.pl 
3. The basis for the processing of personal data is Article 6(1)(b), (c) and 

(f) of the GDPR - the processing of data is necessary for the proper 
conduct of the contract award process, including the evaluation of 
bids submitted in response to request for a quotation No. 05.STH.2021 
of 12th of October 2021 and to fulfil the legal obligation incumbent on 

a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do 
umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi wymaganymi dla przedmiotu zamówienia.  
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczeń Wykonawcy.  
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane 

będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem 
Wykonawcy.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – DOTYCZY WYKONAWCÓW 

BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 
Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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) (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synthex 

Technologies Sp. z o.o., ul. Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń. 
2. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 

+48 693 839 242 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-
mail: maciej.kubisty@synthex.com.pl 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) 

mailto:maciej.kubisty@synthex.com.pl
mailto:maciej.kubisty@synthex.com.
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the Personal Data Controller. 
4. Your personal data will be processed for: 

 Protection of legally justified interests of the Personal Data 
Controller, i.e. necessary for the execution of the Controller’s 
tasks related to this Request for a Quotation No. 5.STH.2021 
of 12th of October 2021 and settlement of the received 
grant/public funding as part of the executed Project, and if 
your bid is selected as the most advantageous in the said 
proceedings—in order to pursue claims in connection with the 
concluded agreement—on the basis of Article 6(1)(f) of the 
GDPR; 

 Performance of the agreement and/or pre-contractual 
activities—on the basis of Article 6(1)(b) of the GDPR; 

 Transfer of data to other entities authorised by law pursuant 
to Article 6(1)(c) of the GDPR. 

5. Provision of data is not compulsory, but is necessary for the proper 
evaluation of the Bid submitted by the Bidder in response to Request 
for a Quotation No. 5.STH.2021 of 12th of October 2021 and is a 
condition for participation in the contract award procedure No. 
5.STH.2021 of 12th of October 2021 and conclusion of the agreement. 

6. You have the right to access your personal data, the right to rectify, 
erase, as well as the right to restrict their processing, the right to data 
transfer, the right to object to the processing of personal data, the 
right to withdraw consent to the processing of personal data, if such 
has been granted, with the proviso that the withdrawal of consent 
shall not affect the compatibility of such processing prior to its 
withdrawal. 

7. In addition, if you consider that the processing of your personal data 
violates the provisions of the EU Regulation (GDPR), you have the right 
to lodge a complaint with the supervisory authority—the President of 
the Office for Personal Data Protection. 

8. The personal data obtained will be kept for the time necessary to 

RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia procesu udzielenia zamówienia, w tym oceny ofert w 
ramach zapytania ofertowego nr 5.STH.2021 z dnia 12 października 
2021 roku oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze Danych Osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. 

niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z 

realizacją niniejszego zapytania ofertowego nr 5.STH.2021 z 
dnia 12 października 2021 roku i rozliczenie otrzymanego 
dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego 
Projektu przez Administratora oraz jeżeli Pani/Pana oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z 
zawartą umową – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO; 

 Realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 Przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy 
prawa na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do 
prawidłowej oceny Oferty złożonej przez Oferenta do zamówienia nr 
5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 roku i stanowi warunek udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 5.STH.2021 z dnia 12 
października 2021 roku oraz zawarcie umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli 
taka była udzielona z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez 
wpływu na zgodność takiego przetwarzania przed jej odwołaniem. 

7. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 
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carry out the procedure 5.STH.2021 of 12th of October 2021, for the 
duration of the concluded agreement, as well as after its termination 
and to secure proper implementation and control of the Project. The 
personal data will be deleted after the expiry of the Project’s lifespan, 
but not earlier than after the expiry of the statute of limitations for 
any claims arising from the implementation of the Project. 

9. Personal data may be made available to other entities with your 
consent. In addition, personal data may be made available to external 
entities in order to control the process of selecting a Bidder under 
procedure no. 5.STH.2021 of 12th of October 2021, as well as to other 
entities in order to fulfil the obligations of the Personal Data 
Controller. These are, in particular, Bidder, consultancy service 
providers, legal assistance teams, accounting teams, hosting 
specialists, IT experts, courier services and bodies controlling the 
correct implementation of procedure no. 5.STH.2021 of 12th of 
October 2021. Personal data may also be transferred to entities 
authorised by law (e.g. the Court, the Tax Office, ZUS – Polish Social 
Insurance Company). 

10. The data will not be subject to profiling, which means that it will not 
provide a basis for attributing specific characteristics, traits to you in 
an automated manner, nor will it be used to predict your behaviour 
and preferences. 
 

Annexes: 
 
1. Bid form 
2. Order specification - detailed description of the subject of the order 
3. Statement of no capital or personal links 
4. Agreement template 
 
Toruń, 12th of October 2021 
 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

8. Uzyskane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania 5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 
roku, przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej 
zakończeniu i zabezpieczeniu prawidłowej realizacji i kontroli Projektu. 
Ich usunięcie nastąpi po upływie okresu trwałości Projektu, przy czym 
nie wcześniej niż po upływie terminów przedawnienia wszelkich 
roszczeń wynikających z realizacji Projektu.  

9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za Pani/Pana 
zgodą. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 
zewnętrznym w celu związanym z kontrolą przeprowadzenia procesu 
wyłonienia wykonawcy w ramach postępowania nr 5.STH.2021 z 12 
października 2021 roku jak również innym podmiotom w celu realizacji 
obowiązków Administratora Danych Osobowych. Są to w szczególności 
podwykonawcy, kontrahenci, podmioty świadczące usługi doradcze, 
pomoc prawną, usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, kurierskie 
oraz organy kontrolujące prawidłowy przebieg realizacji postępowania 
nr 5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 roku. Dane osobowe mogą 
być również przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo (np. Sąd, 
Urząd Skarbowy, ZUS). 

10. Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą 
stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny 
określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania 
Pani/Pana zachowań i preferencji. 

 
Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
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(-) Andrzej Jan Wolan – Chairman of the Management Board 
 

4. Wzór umowy 
 
 
Toruń, 12 października 2021 roku 
 
(-) Andrzej Jan Wolan – Prezes Zarządu 

 


