
 

 
Wrocław, 30.10.2021 r. 

Rozeznanie rynku na zakup smartfonów z dostępem do platform umożliwiających udział w 

zajęciach on-line, w projekcie pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA  
Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup 10 smartfonów z dostępem do platform umożliwiających 
udział w zajęciach on-line, w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY nr 
RPDS.09.01.01-02-0193/20 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1  Aktywna integracja, realizowanego  
przez Fundację ECO-INNOVA,  Wrocław  (53-674), ul. Legnicka 46A lok.12, NIP: 8971787981. 
 

Beneficjent dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej na zakup 10 szt. smartfonów  

z dostępem do platform umożliwiających udział w zajęciach on-line, w ramach  projektu pt. 

AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY.  

Zapytanie ma na celu oszacowanie ceny rynkowej zakupu 10 szt. smartfonów z dostępem do 
platform umożliwiających udział w zajęciach on-line, celem zagwarantowania, że zakup smartfonów 
do projektu nastąpi po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 
 
Beneficjent zaznacza, że oferenci nie mogą być powiązani kapitałowo ani osobowo z żadnym 
podmiotem realizującym przedmiotowy projekt, w związku z czym zobowiązani są podpisać 
stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do oferty cenowej.  
 
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 r. – 28.02.2023 r.  
Projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 
CPV 32250000-0 – zakup telefonów komórkowych (smartfony) 

Planowane do zakupu smartfony w ilości 10 sztuk z dostępem do platform umożliwiających udział w 

zajęciach on-line, muszą spełniać  warunki: 

- będą fabrycznie nowe, min. okres gwarancji 2 lata 
- będą wyposażone w system operacyjny (iOS/Android itp.), z kamerą/aparatem cyfrowym 
- ekran min. 5.8", pamięć wewnętrzna: min. 32 GB, pamięć RAM: min. 2 GB 
- transmisja danych GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/WAP/LTE 
- komunikacja bezprzewodowa WiFi, Bluetooth 

- w ramach kosztu zakupu, abonament obejmujący dostęp do Internetu min. 25 GB/m-c, w okresie 

od 22.11.2021r. do 30.09.2022r. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na zakup smartfonów ww.  

 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY 
Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania  
rynku. Ofertę należy dostarczyć do dnia 08.11.2021r. osobiście w godzinach pracy biura projektu 
(godz. 10.00-15.00, we wtorki, środy i piątki) lub przesłać scan podpisanej oferty na adres mailowy 
office@eco-innova.pl lub wysłać pocztą na adres:  
Fundacja ECO-INNOVA, Biuro Projektu ul. Legnicka 46A lok.12, 53-674 Wrocław 
Dodatkowych informacji  udziela  biuro projektu tel. 71 3445036, 572107941. 



 

 
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ECO-INNOVA z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a/12, 53-674 Wrocław  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego złożenia 
oferty.  

3. Państwa dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia dot. przeprowadzenia usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. c RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na 
Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 (tj. Dz. U. z 
2017r. poz. 1460 z późn. Zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do 
przeprowadzenia szacowania wartości usługi oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci 
przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu 
wynikającego zarówno z Wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa dolnośląskiego  na lata 2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz kontroli skarbowych.  

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o 
których mowa w zdaniu poprzednim.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  

7. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane zakończy się z dniem 
31.12.2025 r.  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

9. Informujemy, że nie są Państwo profilowani. 
10. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  
b. sprostowania danych, 
c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
11. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani/ Panu:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c. 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.  

12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez Fundację ECO-INNOVA mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



 

 
 

 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku na:  

zakup smartfonów z dostępem do platform umożliwiających udział w zajęciach on-line, 

w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY 

 

CPV 32250000-0 zakup telefonów komórkowych (smartfony) 

 
Projekt pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY nr RPDS.09.01.01-02-0193/20 

Szacunkowy termin realizacji zamówienia: listopad 2021 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................... 

REGON: ..................................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 

Cena 
jednostkowa  
brutto za 1 

sztukę  
smartfona  

Ilość sztuk Łączna kwota 
zamówienia 

brutto 

- A B C=A+B 

Smartfony, z dostępem do platform umożliwiających 
udział w zajęciach on-line; fabrycznie nowe, min. 
okres gwarancji 2 lata; wyposażone w system 
operacyjny (iOS/Android itp.) z kamerą/aparatem 
cyfrowym; 
- ekran min. 5.8", pamięć wewnętrzna: min. 32 GB;   
-pamięć RAM: min. 2 GB;  transmisja danych 
GPRS/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/WAP/LTE; 
- komunikacja bezprzewodowa WiFi, Bluetooth; 

- w ramach kosztu zakupu, abonament obejmujący 

dostęp do Internetu min. 25 GB/m-c, w okresie od 

22.11.2021r. do 30.09.2022r. 
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……………… dnia, ………………………miejscowość      

 

 



 

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

 (Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy) 

 

 

Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

…………………………………………………………………………… 

Dane Oferenta / Pieczęć Oferenta (o ile posiada) 
 

Dotyczy rozeznania rynku na zakup smartfonów z dostępem do platform umożliwiających udział w 
zajęciach on-line w ramach projektu  pt. AKADEMIA POZTYWNEJ ZMIANY nr RPDS.09.01.01-02-

0193/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1  Aktywna integracja 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..……………………………................………………………………..  

reprezentujący/a ..................................................................................................................…………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Fundacją ECO-INNOVA  

ani ze Spółdzielnią Socjalną INVEST. 

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) 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.  

 
 
……………………….…… dnia, ………………………miejscowość      

 

 



 

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

 (Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy) 

 


