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            Łódź, 06.12.2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w zakresie zakupu maszyn dziewiarskich 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Polsko-Włoskie Przedsiębiorstwo "MONDO-CALZA" Sp. z o.o. 
ul. Tamka 16 
91-403 Łódź 
NIP: 7271084745 
REGON: 471253874 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn dziewiarskich szczegółowo określonych poniżej. Zakup obejmuje: 

dostawę, instalację i uruchomienie maszyn w siedzibie Zamawiającego. 

Kody CPV Przedmiotu zamówienia: 

KOD: 42714000-4 – Pełna nazwa: Maszyny dziewiarskie  

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje 4 (cztery) części: 

Lp. 
Rodzaj maszyny 

dziewiarskiej: 
 

Ilość: Opis Przedmiotu zamówienia: 

1. 

Maszyna dziewiarska 
skarpetkowa (Frote 

profilowane L+R, 
uiglenie: 144, średnica 

cylindra 3¾‘’) 

1 szt. 

Przeznaczenie: maszyna do produkcji kolekcji proekologicznych skarpet 

z przędzy poliestrowej. Maszyna do produkcji skarpet dziecięcych 

i młodzieżowych - wszystkie sezony. 

Minimalne wymagania techniczne: 

− 144 igły, 

− średnica cylindra - 3¾", 

− maszyna jednocylindrowa jednosystemowa. 

Minimalne wymagane możliwości: 

− wykonywanie wzorów z min. 6 kolorów w rządku plus kolor tła, 

− palce i pięta wyrabiane w ruchu wahadłowym, 

− produkowanie wyrobów z zamkniętymi czubkami i łączeniem oczko-

oczko wykonywanym przy pomocy robota umiejscowionego na zewnątrz 

maszyny, 

− wzorowanie na pięcie i palcach,  

− przystosowanie do podłączenia z automatycznym systemem kontroli 

pomiarowej i korekty parametrów rozmiaru wyrobu. 

Minimalne wymagane wyposażenie: 

− min. 26 czujników przędzy,  

− min. 2 silniczki krokowe na pokrywie płaszczek,  

− piłka ze zmienną prędkością obrotów,  

− sześciopozycyjny wybierak,  

− podwójne podawanie gumki,  

− zestaw do robienia stopki,  

− dodatkowa pokrywa na dzianinę gładką,  

− lampka do urządzenia szyjącego – oświetlenie LED, 
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− wentylator. 

Minimalna długość gwarancji na wszystkie części mechaniczne 

i elektroniczne – 12 miesięcy. 

Stan: fabrycznie nowy 

2. 

Maszyna dziewiarska 

skarpetkowa (Frote 

profilowane L+R, 

uiglenie: 156, średnica 

cylindra 3¾‘’) 

2 szt. 

Przeznaczenie: maszyna do produkcji kolekcji proekologicznych skarpet 
z przędzy poliestrowej. Maszyna do produkcji skarpet damskich - 
wszystkie sezony. 
Minimalne wymagania techniczne: 

− 156 igieł, 

− średnica cylindra - 3¾", 

− maszyna jednocylindrowa jednosystemowa. 

Minimalne wymagane możliwości: 

− wykonywanie wzorów z min. 6 kolorów w rządku plus kolor tła, 

− palce i pięta wyrabiane w ruchu wahadłowym, 

− produkowanie wyrobów z zamkniętymi czubkami i łączeniem oczko-

oczko wykonywanym przy pomocy robota umiejscowionego na zewnątrz 

maszyny, 

− wzorowanie na pięcie i palcach,  

− przystosowanie do podłączenia z automatycznym systemem kontroli 

pomiarowej i korekty parametrów rozmiaru wyrobu. 

Minimalne wymagane wyposażenie: 

− min. 26 czujników przędzy,  

− min. 2 silniczki krokowe na pokrywie płaszczek,  

− piłka ze zmienną prędkością obrotów,  

− sześciopozycyjny wybierak,  

− podwójne podawanie gumki,  

− zestaw do robienia stopki,  

− dodatkowa pokrywa na dzianinę gładką,  

− lampka do urządzenia szyjącego – oświetlenie LED, 

− wentylator. 

Minimalna długość gwarancji na wszystkie części mechaniczne 

i elektroniczne – 12 miesięcy. 

Stan: fabrycznie nowy 

3. 

Maszyna dziewiarska 

skarpetkowa (Frote 

profilowane L+R, 

uiglenie: 168, średnica 

cylindra 3¾‘’) 

2 szt. 

Przeznaczenie: maszyna do produkcji kolekcji proekologicznych skarpet 
z przędzy poliestrowej. Maszyna do produkcji skarpet męskich – wszystkie 
sezony. 
Minimalne wymagania techniczne: 

− 168 igieł, 

− średnica cylindra – 3¾”, 

− maszyna jednocylindrowa jednosystemowa. 

Minimalne wymagane możliwości: 

− wykonywanie wzorów z min. 6 kolorów w rządku plus kolor tła, 

− palce i pięta wyrabiane w ruchu wahadłowym, 

− produkowanie wyrobów z zamkniętymi czubkami i łączeniem oczko-

oczko wykonywanym przy pomocy robota umiejscowionego na zewnątrz 

maszyny, 

− wzorowanie na pięcie i palcach,  

− przystosowanie do podłączenia z automatycznym systemem kontroli 

pomiarowej i korekty parametrów rozmiaru wyrobu. 

Minimalne wymagane wyposażenie: 
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− min. 26 czujników przędzy,  

− min. 2 silniczki krokowe na pokrywie płaszczek,  

− piłka ze zmienną prędkością obrotów,  

− sześciopozycyjny wybierak,  

− podwójne podawanie gumki,  

− zestaw do robienia stopki,  

− dodatkowa pokrywa na dzianinę gładką,  

− lampka do urządzenia szyjącego – oświetlenie LED, 

− wentylator. 

Minimalna długość gwarancji na wszystkie części mechaniczne 

i elektroniczne – 12 miesięcy. 

Stan: fabrycznie nowy 

4. 

Maszyna dziewiarska 
skarpetkowa (Frote 

profilowane L+R, 
uiglenie: 120, średnica 

cylindra 4‘’) 

1 szt. 

Przeznaczenie: maszyna do produkcji kolekcji proekologicznych skarpet 
z przędzy poliestrowej. Maszyna do produkcji grubych skarpet zimowych 
(tylko zima). 
Minimalne wymagania techniczne: 

− 120 igieł, 

− średnica cylindra – 4”, 

− maszyna jednocylindrowa jednosystemowa. 

Minimalne wymagane możliwości: 

− wykonywanie wzorów z min. 6 kolorów w rządku plus kolor tła, 

− palce i pięta wyrabiane w ruchu wahadłowym, 

− produkowanie wyrobów z zamkniętymi czubkami i łączeniem oczko-

oczko wykonywanym przy pomocy robota umiejscowionego na zewnątrz 

maszyny, 

− wzorowanie na pięcie i palcach,  

− przystosowanie do podłączenia z automatycznym systemem kontroli 

pomiarowej i korekty parametrów rozmiaru wyrobu. 

Minimalne wymagane wyposażenie: 

− min. 26 czujników przędzy,  

− min. 2 silniczki krokowe na pokrywie płaszczek,  

− piłka ze zmienną prędkością obrotów,  

− sześciopozycyjny wybierak,  

− podwójne podawanie gumki,  

− zestaw do robienia stopki,  

− dodatkowa pokrywa na dzianinę gładką,  

− lampka do urządzenia szyjącego – oświetlenie LED, 

− wentylator. 

Minimalna długość gwarancji na wszystkie części mechaniczne 

i elektroniczne – 12 miesięcy. 

Stan: fabrycznie nowy 

Zamawiający wskazuje, że jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w innym dokumencie stanowiącym część 

zapytania ofertowego wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń, dodaje się do nich wyrazy „lub równoważne”. 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie 

standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na część 1 i/lub część 2 i/lub część 3 i/lub część 4. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części 1, 2, 3 i 4) – do 31.01.2023 r. 

IV. MIEJSCE DOSTAWY 

Miejsce dostawy: ul. Tamka 16, 91-403 Łódź. 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin związania 

ofertą. 

VI. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie 

„Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu Re_Open UK”, stanowiącym 

załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK z dnia 

14 lipca 2022 r., Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit, opublikowanym 

na stronie www.reopen.biz.  

VII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być 

powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne 

i obiektywne.  

"Przedsiębiorstwa powiązane", zgodnie z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, 

oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub 

członka; 

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy 

zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 

- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje 

samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 

przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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, 

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. 

Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 – Formularz 

http://www.reopen.biz/
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ofertowy (Oświadczenie nr 1). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego 

warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1. Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie 

wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia we 

wskazanym terminie. 

3. W stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto 

postępowania likwidacyjnego. 

4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.  

7. W stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych powyżej jest złożenie przez 

Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia znajduje 

się w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy (Oświadczenie nr 2). Zamawiający dokona oceny spełniania przez 

Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy. 

IX. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

Ofertę stanowi: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy musi być opatrzony datą i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących 

ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 

rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu 

Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania 

i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu 

Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień podpisania oferty. 

X. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2022 r. do godziny 9:00: 

− osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 

Polsko-Włoskie Przedsiębiorstwo "MONDO-CALZA" Sp. z o.o. 
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ul. Tamka 16 
91-403 Łódź 

w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: Oferta na maszyny  

lub 

− w formie elektronicznej (skan oferty) na adres: biuro@mondo-calza.pl   

z tytułem wiadomości: Oferta na maszyny 

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na 

skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla 

pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje 

przyjęcie ostatniej złożonej oferty przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. 

XI. OCENA OFERT 

Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz opis 

sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert. 

Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z Zapytaniem ofertowym. 

Zamawiający dokona oceny ważnych dla każdej części zamówienia oddzielnie na podstawie kryterium: 

− Kryterium I: Cena brutto w PLN – waga punktowa 100 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100. 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 

o powyższe kryterium i ustaloną wagę dla każdej części zamówienia oddzielnie. Punkty będą liczone z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach każdej części zamówienia oddzielnie.  

W przypadku, gdy w ramach tej samej części zamówienia co najmniej dwie oferty będą zawierały taką samą 

najniższą cenę, Zamawiający wezwie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach danej części 

zamówienia, do złożenia ofert dodatkowych. W ofertach dodatkowych niedozwolone jest dokonywanie zmian w 

treści oferty (poza ceną). Zaproponowana cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena zaoferowana 

w ofercie pierwotnej. Zamawiający będzie powtarzał czynność, do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru w ramach każdej części zamówienia oddzielnie: 

 C = 
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
  x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie za zaoferowaną cenę; 

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto Przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert 

w ramach niniejszego postępowania; 

Cob  – cena brutto Przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej. 

Należy podać cenę w EUR lub PLN. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania danej 

części Przedmiotu zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców, ceną podlegającą ocenie 

będzie łączna cena brutto w EUR określona w ofercie dla danej części zamówienia. W przypadku wskazania 

w ofercie ceny w walucie PLN, cena ta zostanie przeliczona na EUR według średniego kursu waluty EUR 

opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert. 

mailto:biuro@mondocalza.pl
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XII. ZAWARCIE UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w ramach niniejszego postępowania 

zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia niniejszego 

postępowania. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. W zależności od wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert, postępowanie może 

zakończyć się zawarciem umowy na całość Przedmiotu zamówienia albo na poszczególne części zamówienia 

(1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4) oddzielnie. 

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności.  

Zamawiający ma prawo zmienić umowę w przypadkach wskazanych w rozdz. 6.3 pkt 17 „Zasad kwalifikowania 

wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu Re_Open UK”, na podstawie których jest przeprowadzane 

niniejsze postępowanie.  

XIV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców 

szczegółów oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów 

technicznych Przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany warunków udzielenia zamówienia przed upływem terminu składania ofert, 

b) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki 

przewidziane i dostępne na sfinansowanie zamówienia, 

c) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

d) anulowania postępowania, 

e) odrzucenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

Decyzja Zamawiającego, m.in. o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty lub wykluczeniu 

Wykonawcy jest więc decyzją ostateczną. 

6. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego; 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych 

w niniejszym postępowaniu pomimo jednokrotnego wezwania Wykonawcy do 

uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w tym zakresie w terminie określonym przez Zamawiającego; 

c) złożył ofertę po terminie. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do 

uzupełniania braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu 

Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich 

dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem 

z postępowania. 
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8. Zapytanie ofertowe przygotowane w ramach projektu pn. „Stworzenie nowej oferty produktowej celem 

niwelowania negatywnych skutków Brexit” realizowanego ze środków współfinansowanych 

z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w ramach Programu Re_Open UK. 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Włoskie Przedsiębiorstwo Mondo-Calza 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tamka 16, 91-403 Łódź; NIP: 7271084745, REGON: 

471253874; e – mail: biuro@mondo-calza.pl    

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem prowadzonym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem 

przeprowadzonego postępowania. 

3. Dane Państwa będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa 

w postępowaniu. 

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez 

okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przyznania Polsko-Włoskiemu Przedsiębiorstwu Mondo-

Calza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pomocy publicznej w ramach projektu „Stworzenie nowej 

oferty produktowej celem niwelowania negatywnych skutków Brexit”). 

5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przekazywane będą 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia jest realizowane w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców. 

6. Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art.22 RODO.  

8. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, o której mowa w rozporządzeniu 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 z 2016 r. nr 119, 

str. 1) lub tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w „Zasadach kwalifikowania wydatków i udzielania 

zamówień w ramach Programu Re_Open UK”. 

9. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie mogą być 

podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja wdrażająca, pośrednicząca lub 

zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie, jaki wynika to z 

obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z 

postępowaniem o zamówienie mogą być podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub 

porozumienie na wsparcie w realizacji projektu, w szczególności wsparcie doradcze. Odbiorców tych 

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w 

tym danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych 

uniemożliwia udział w niniejszym postępowaniu, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie 

przeprowadzonego postępowania. 

11. Posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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); 

c) 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 (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 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. b i c RODO. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami  

 


