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Warszawa, dn. 14.05.2021 r.
Zapytanie ofertowe nr ZP 5/05/2021
1.

Zamawiający:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668,
Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie
ofertowe w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019
(Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu Zamówień
Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN)
na organizację spotkania Inauguracyjnego Projektu GRIEG pod nazwą „SCREAM
Project Opening Workshop” w dniach 16-22 sierpnia 2021 r .

2.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1).

4.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 6 września 2021 r.

5.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 80 %
doświadczenie – 20 %
Zamawiający przyzna w kategorii doświadczenie 20 punktów, jeżeli Wykonawca
wykaże w swoim doświadczeniu co najmniej 2 usługi polegające na organizacji
sympozjum (konferencji) o wartości brutto co najmniej 40.000,00 zł każda z nich.
Jeżeli Wykonawca wykaże 1 bądź żadną usługę polegającą na organizacji sympozjum
(konferencji) o wartości brutto co najmniej 40.000,00 zł każda, zamawiający przyzna 0
punktów w kategorii doświadczenie.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

6.

Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.

Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: administration@cft.edu.pl.

8.

Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2021 o godzinie 24:00.

9.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Joanna Romanowska - Kowalczyk,
e-mail: jromanowska@cft.edu.pl .

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz
uzupełnienia żądanych dokumentów.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych
zmian.
14. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie
ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 38).
16. Na podstawie 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, ze zm., zwanego dalej „RODO”,
informuje się, że:

•

•

•

•

•

•
•

•

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane
Pani/Pana dane osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane
przez Dyrektora z siedzibą w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem
możesz się skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych na
stronie: http://www.cft.edu.pl/
Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana
danych osobowych. Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na
adres: iod@cft.edu.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub lit. c RODO w
związku z art. 32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), w przeprowadzenia
procedury z zamówień publicznych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w
zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz
przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie
obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i
ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO.
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

