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NIP 993 066 78 32 
 
 

 
PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU 

 
 
W ramach przedsięwzięcia pn. „START-up w Tarnowie”  w ramach projektu pn. „Tarnów  - Nowe 
Spojrzenie” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach 
Programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021 przewiduje się przeprowadzenie zadania do 
31.12.2022 r.  
W związku z realizacja przedsięwzięcia poszukujemy Wykonawcy gotowego przeprowadzić 
wskazane zadanie. 
 

 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Promocja 
tarnowskich firm typu startup, tworzących innowacyjne produkty”. 

 
Zakres prac zlecanych Wykonawcy: 
a) przygotowanie 10 materiałów video na temat tarnowskich małych firm tworzących ciekawe 

i innowacyjne produkty wraz z wywiadami z twórcami, właścicielami tych firm 
- pojedynczy materiał video powinien trwać od 1 do 3 min 
- jakość nagrania: co najmniej Full HD 
- możliwość połączenia statycznych ujęć z dynamicznymi 
- możliwość połączenia nagranych głosów z muzyką 
- post produkcja dopasowana do standardów portalu YouTube 
- do realizacji tego zadania Wykonawca zapewni profesjonalną i doświadczoną ekipę 
operatorską i montażową 

 
b) obsługa mediów społecznościowych,  

- prowadzenie kampanii marketingowej promującej przygotowane materiały video 
- samodzielne tworzenie treści 
- współpraca z Zamawiających w zakresie tworzenia materiałów graficznych i 
multimedialnych 

c) utworzenie i prowadzenie kanału YouTube – Startup Tarnów 
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2. Termin realizacji usługi: 
Wykonawca zrealizuje zamówienie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 
3. Kryteria wyboru ofert: cena – 100 % (100 pkt)  

 
II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona: Anna 

Kołodziej, e-mail: a.kolodziej@edumocni.pl  
2. Biuro projektu  - ul. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów 
3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (Wykonawca w 

formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za przeprowadzenie całego zadania 
opisanego w przedmiocie zamówienia – brak wskazania ww. elementów powodować 
będzie odrzucenie oferty), należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(zeskanowany formularz ofertowy) na adres e-mail: info@edumocni.pl, osobiście lub 
pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres  biura projektu; oferta 
składana w formie pisemnej  powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
 
Oferta w postępowaniu na realizację zadania pn. „Promocja tarnowskich firm typu startup, 
tworzących innowacyjne produkty”.  
 
W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien 
brzmieć:  
 
Oferta w postępowaniu na realizację zadania pn. „Promocja tarnowskich firm typu startup, 
tworzących innowacyjne produkty”. 
 

4. Oferta musi być złożona do dnia 06.09.2022 r. do godziny 9:00. Decyduje godzina 
wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 
8. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi 
 
 

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota 
budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dokonuje podziału zamówienia na części, 
ponieważ w zakresie realizacji zamówienia zasadne jest wybrać jednego Wykonawcę, 
który będzie realizował pełna usługę opisaną w przedmiocie zamówienia. Podział 
zamówienia na części mógłby wpłynąć na koszty wykonania zamówienia lub też potrzebę 
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skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia, mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podawania przyczyny. 

5. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub 
wyjaśnienia treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 
słownie. 

7. 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 Fundacja Edumocni z siedzibą w 
Tarnowie 33-100, ul. Kościuszki 37A, REGON: 380815064, NIP: 9930667832  
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w FE: biuro@edumocni.pl 
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie zadania pn. „Promocja 
tarnowskich firm typu startup, tworzących innowacyjne produkty”. 
- 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 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy;  
- 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 **;  
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* 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.  

8. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści:  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa]. 

 
 
 

 
 
…………………………….. 
 
Podpis Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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                                data…………………….. 

 

OFERTA REALIZACJĘ ZADANIA 
W ramach przedsięwzięcia pn. „START-up w Tarnowie” w ramach projektu  

pn. „Tarnów  - Nowe Spojrzenie” 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

Dane kontaktowe (telefon, mail) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Proponowana cena brutto na realizację przedmiotu zamówienia: 

1. przeprowadzenie zadania pn. „Promocja tarnowskich firm typu startup, tworzących 
innowacyjne produkty” 

Proponowana cena brutto świadczenia usług wynosi: 

…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych).  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.  

b) Zapoznałem się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 
warunki w nim zawarte. 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu rynku. 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia 
(w tym ewentualne koszty podatkowe i ubezpieczeniowe). 

e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

f) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w rozeznaniu rynku. 

 

                  ……………………………….                            …………………………………… 

Miejscowość i data     Podpis i pieczęć Wykonawcy   


